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Heyetinıiz Cenevre yolunda 

lla r iciye 
mühim 

Vekilimizinı ı 
beyanatı 

'Sancaktan aldığımız haberler halkın emniyet 
ve hayatı üzerinde endişe verecek 

mahiyette olmasaydı 
.i\ ntakya davamızı Konseyin normal lçtlmaına bırakabilirdik 
Cenevrede, Milletler cemiyetinin fev-

1:.lJ&de t 1 t d •• •• ··ı · ~ op an ısın a goruşu mesı mu- . 
U :Cer Antakya - iskenderua ve hava
~ı vaziyetine ait müzakerelerde hazır 
~~lu~_ac~k olan Hariciye vekili Tevfik 
.uştu Aras ve heyetimiz bu sabah şeh
tı:n· 

ııe gelmiştir. 

Ço lieyetimiz bu sabah Haydarpaşada bir 
le zevat tarafından karşılanmış ve her 

~atnanki beşuş çehrcsile vagondan inen 
(JI ' 

§ışleri bakanımız karşılayıcılara ayn 
~Ytı ellerini sıkarak - teşekkür etmiştir:. 
liarıcı ye Vekilfmlz diyor ki : 

le ~u esnada kendisini karşılayan gaze
._.tılere de Tevfik Rüştü Aras demişitr 
ııı: .. 
lı.a - Sancaktan aldığımız haberler 
d Ikın emniyet ve hayatı üzerinde en-
'§e \lerecek mahivette olmasaydı kon-

l . 
~}' içtimaına gidişi normal toplantıya 
ta~akacaktık. Milletler cemiyetinde An- Ccncvrcde Fransayı tem.sil edecek 
t' Ya davamız etrafındaki milzakerele-
11rı urnumi ve iyi bir hava içinde konu-ı olan heyetin re.isi Vicno ı 
~lacağını ümit ediyorum. kiyenin birbirlerinin dostluğuna kıymet 
1"'ransız Başvekilin_i_n_F_ra_n_sa_iı_e_T_u_ .. r_-__ v_e_r_m_e_k_h_u_s_u_su_n_d_a işittiğimiz beyanatı ı 

S ne k faciasında bir komedi : 

bu ümidimi takviye eder ınahiyctedir. 
Biz sancak meselesini konseye iki 

cepheden, mütekaddim ve esas mesele 
olarak götürdük. Tabiidir ki bu içtima
da evvelemirde mütekaddim mesele en 
bac:.ta gelir. 

Milletler cemiyeti içtimalarında nok
tai nazanmız haricinde bir tez ileri sür
mek bizim için· mümkün değildir. 

Beyaz kitabın üçüncü ve dördüncü 
cüzüleri de çıktı, Kamutaya takdim 
ediliyor. 

Heyetimiz 
Davamızı Milletler Cemiyet inde 

müdafaa edeekk elan heyetimiz 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, ri
yaseti cumhur umumi kat ibi Hasan Rı

za Soyak, Hariciye umumi katibi Nu-
man Rifat Menemencioğlu emniyet 
umum müdürü Şükrü, mütehassıslarla 
müşavirler ve katiplerden mürekkeptir. 
Heyet bu akşamki trenle Cenevreye mü
teveccihen hareket edecektir. 

Hükumetimizin İskenderun ve Antak 
ya meselesinin derhal MiJJetler cemiyeti 
asamblesi ruznamesine alınmasını isti· 
yerek bir müracaatta bulunduğunu yaz
mııtık. 
Hülır nae t:Unia- :Da en • cattnda s ebep 

olarak sancaktaki Türklerin hayatları-

Adan.ada su basan sokaklardan biri 

Adanadaki 
felaket 

Köylerin bir kısmına yardıma 
hala imkan bulunamıyor 

Mersin ve Tarsusta da 
seller zarar yaptı 

Adana 10 (Hususi) - Sular dün bir 
az daha çekilmiş olmakla beraber, he
nüz bütün yollar açılmış değildir. Sula
rın çekilmiş olduğu yerler kalın bir bal
çık tabakasile kaplanmıştır. 

Buralann temizlenerek yollann açıl· 

masına el birliği ile uğraşılıyor. Şimdi· 
ki halde hükumet binasile kız lisesi ve 
Halkevinin önünden geçen cadde geçi
lebilir bir hale getirilmi§tir. 

Felaketzedelere yardımlar devam et
mektedir.· Şirhdiye kadar yapılan·teber
rülar 10 bin lirayı bulmuştur. Feyzan 
milnasebetile kapanan mekteplerden 
yalnız kız lisesinin ikinci devresi açıl
mıştır. Suların en fazla tahribat yaptığı 
Bahçe mahallesi bir balçık deryası ha
lindedir. HakiI.;i miktar bilinememekle 
beraber burada birçok ev yıkılmıştır. Bu 

(Devamı 6 ıncıda} sızlar a Ra 
sarık dağıtıyor ! 

nm tehHkc altındn bulunduğunu göster- , 

m•Btr batında ç 
on çocuk! 

Erenköy cinayeti 
katili anlaşıldı 

Nihayet itirafta bulunan bu 
adam ölen kadının kocasıdır 

Sancak abluka 
altına alındı 

lürk evleri araştmhyor, halk 
hudut harici ediliyor 

""'----- ( Y a.zıs: 6 ıncıd a) 

----------~---~~---------------~--

EndülUste çete harbi yapan hirkılmet milisleri 

A silere vardım için 

60 bin Italyan 
ltlspaoyaya gidiyor 
aıvada asiler hesabma günde 

dört tayyare yapıhyormuş 
lıtosk . --- --

~f:tı.b ova, 10 (Radyo) - Hususi bir gönüllülerinin kumandasını deruhte e-
~ nerı.adan alınan habere göre, İtalya decek olan faşis ! talyan milislerine 
lııc:ıt ;;_F'ranko kuvvetlerine iltihak ct-
~tar~re 60.000 gönüllü göndermeye mensup altı general İspanyaya hareket 

\"e,._ · t• emrini almıc:.tır. bıg •uıl§ ır. -. 
er taraftan, İspanyadaki İtalyan (Devamı 6 mcıda) 

Çinli bir kadın müthiş 
bir rekor kırdı 
İngilizce Sunday Ekspres gazete

si 
00

Nici Nici,, ismindeki Çin gazete· 
sinde çıkan şu garip haberi neşret· 
mektedir: 

Çinin Kalgan köyünde ikamet e

den Çao Vang adındaki köylünün 
kansı bir batında on çocuk dünyaya 
getirmiştir. Çocuklardan dokuzu 
oğlan ve biri kızmış. 

Erkek çocuklardan beşi ve kız ço
cuk, doğduktan birkaç gün sonra öl
müşlerdir. Şimdi anası ve geri kalan 
dört oğlan turp gibiymişler. · 

Gürbüz ve Güzel 
~<O><elYJ~ 

M lt:Il sa lQ>aı l}(am o~ 

Mi<.wılxıkamıza !3 nımı.ara ile iştirak 
eden Bay Zeki Titiz oğlu 3 ya~ında 

FİKRET 

Kupon: 30 Çoeuklarınızm musa 
bakamıza l§tlrak edcbllmelcrt tçln 

bu kuponlarm toplnnma.ııı ııı.zımdrr. 

!ç Erenköyüne yakın bakkal kö
yünde iki çocuğu ve Fatma ismindeki 
evlatlığı ile oturan Topçu Atış mek· 
tehi Gedikli Başçavuşlarmdan Sey · 
feddinin karısı Hüsniye yirmi gün 
evvel bir gece yarısı öldürülmüştü. 

Kadının yaraları başında ve çe
nesinde idi. Cesedi sofada bulunu -
yordu. Tahkikata Üsküdar müdd·.!
iumumi muavin:erinden Orhan el 
koymuştu. Hüsniyenin kocası Sey -
feddin cinayet gecesi mektepte bu -
lunduğunu söylüyordu. Sorguya t;:c· 

kilen evlatlık Fatma. da sahur J .. vakti 
paşa köylü Mehmet ve Süleyman is
minde iki kişinin eve gelerek hanı . 
romdan para istediklerini, Hüsni-

ye parayı vermeyince kadını kama· 
larla yaralayıp öldürdüklerini söy. 
lemişti. Bu adamlar bulundu. Sof"" 
guya çekildi. Cinayetle alakaları ol
madığı anlaşıldı. Fatma tekrar sorgu
ya çekilince katilin Hüsniyenin !koca 
sı Seyfettin olduğunu, kendisini sa• 
baha kadar çok sıkı tırdığı için yalan 
söylediğini bildirdi. Bu ifade üzerine 
başç.avuş Seyfettin yakalandı. Kadı
köye getirilirken kaçtı. Fakat mek
tepte yapılan tahkikat Seyfettini:ı 
o gece mektepten dışanya çıkmadığı 
neticesini verdi. Seyfettin serbest 
bırakıldı. Mi.iddeiumumi başka izler 
üzerinde yüri.idi.i. Birçok kimselerin 

(Devamı 6 ıncıda) 

Yapışık kardeşler 
ayrı yaşayamıyor1ar 

Ölen kardeşinden 
bir ameliyatla 

ayrılan za\9allı da 
öldü 

Nevyork 9 - Yapışık kardeşler
den ikincisi de, ameliyat neticesinde l 
karde~inden ayrıldığının on birinci 
güni.i hastahanede öldü. Kendisine, 
bunda bir mi.iddet evvel ölmüş olan f 
kardeşinin cesedinden ayırmak için f · 
ameliyat yapılmışsa da, zavallının sılı 
hati tamamiyle bozulmuştu. Birçok ı 
kan şırmga~ı yapılmış ise de bu d.ı 
fayda vermemi~ . e yapnk kardeşle: • 
rin ikisi de böylece hayata gözlerini l\ardc.şi11den 11 gUıı sonra ölen Go-
kapamıştır. · dine lwrd/J§'lerden Scmplisito 
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Jngllteredeki kanunuesasi buhranı 

Hırsız çocuklar, mektep 
üniforması ve dayakla terbiye 

telakkisi 
Büyük postahanenin adliyeye çıkan merdivenlerinde ayak patırdılarını ve 

muhavere gUrültülerini bastıran acaip bir acı İ§itildi. Merdivene merakla diki
len nazarlarım evvela bir polis kasketi ve onun arkasından ıeytan gibi parlayan 
iki çift gözle karııla§tı. 

Ancak on ikişer yaşlarında tamhin edilebilecek iki yumurcak, birinin eJindc 
neye uğradığını §aşırmış etrafına melQlmelCil bakınan koca bir ördekle gülüşe 
oyna~a yukarıya çıkıyorlardı. Kendilerini takip eden bir çocuk kalabalığı ve en 
arkada kucağında ufak bir yavru ile gelen genç bir kadınla beraber Uçüncü 
sulh ceza mahkemesinin önünde durdular. 

Kendi kendime: 

- İşte 1 dedim. Cemiyetin kaybetmek üzere bulunduğu ik.i çocuk. M uhak
kak ki hırsızlık yapmışlar! .• 

• Düşündüğüm doğru imiş, birinin ismi Necmi diğerinin de Arif olan bu iki 
yaramaz, Schremininde tavuk hırsızlığına çıkmışlar ve henüz ellerinde bulunan 
•ördeği ispirtolu buğdayla yakalamağa muvaffak olmuşlarsa da açık gözlükte 
kendilerinden geri· olmayaıı mahalle çocuklarına yakayı kaptırmaktan kurtula
mamışlar. 

Kucağındaki ördek bağırdıkça, susması için boğazını sıkan Arifle konuş

mağa başladım: 

- Sen hırsızlığın fena bir şey olduğunu bilmiyor musun? Niçin yaptın bu 
iti? 

Evvela verecek bir cevap bulamadı, bir müddet yutkunduktan sonra: 
- Beni, dedi, bir çocuk alııtırdr. Ben hırsız d~ğilim ki 1 
Yanında duran arkadaşı atıldı: 

- Sen de beni altştıracaktın değil mi? Hem ben biliyorum, sen hep tavuk 
salıp pazarda satıyo~un. 

- Ya, sen? Çalıların arasındaki horozu çalmadın mr? 
Çocuk kıpkınnm olarak bana döndü: 

- Yalan söyliyor vallahi amca, hep kendisi beni kandırdı. 
Onlar mahkemeye girerlerken ben henüz gelen Arifin babasile konuımak 

için yanma sokuldum: 
- Sizin mi bu çocuk? 
- Sorma birader. Olmaz olsaydı keşke. Mahallede kimsenin yüzüne baka-

:nıyo~m. Nereden de alışmış bilmem ki! •. 

- Niçin mektebe vlrmiyorsunuz? 
- Yedi tane çocuk, bir kanın sekiz, bir de ben etti dokuz. Hepimiz yi;~cek 

üst baı istiyoruz. Mektebe gönderecek oldum. Hoca "üstünü başını düzelt de 
~yle gell,. diye geri çevirmi§. Nerede o para bizde? 

- Bari onunla siz uğra!sanız da böyle fena yollara sapmasa. Yazık değil 
• 1 

mı ona. 
ihtiyar adam dudaklarında dolapn acı bir tebessümden sonra cevap, verdi: 
- Bunu karakolda da söylediler. Halbuki bergün, sabah ak am günde iki 

sefer adam olsun diye kemikleri kırılıncaya kada ~ .S.abah.J ·rn olur da 
öövemezsem akşam muhakkak acısını çıkarırdım! 

Bu sefer benim dudaklarım acı bir tebessümle gerildi. Uzaklaştım. 
- Zavallı baba 1 
Diye düıünüyordum. Mahkemede çocukların şu sözlerini işitince fikrimi 

değiştirdim: 

- Babamız rakı bulamadığı zamanlar ispirto içeri 
N. Yoksul 

Sulh muahedeleri hilafına 

Bulgaristaıi 
boyuna sil8blanıyor 
Almanya ve Çekoslovakyadan 

mütemadiyen tayyare 
ahyorlarmış 

Londrada çıkan Observer gazetesinin Başka bir membadan alınan maluma-
Belgrat muhabiri Bulgaristanm silah- ta göre de Bulgaristan Çekoslovakya
lanması hakkında mühim ifşaatta bulun- daki Skoda fabrikasına 14 bombardıman 
maktadır. Bu gazete diyor ki: 

"N f • tayyaresi sipariş etmiştir. 
e tı renkte askeri üniformayı !abis ---------------

Alman pilotlarının idaresinde bulunan 
6 tane tayyare bugün Bulgaristana git
mek üzere Belgrada inmişlerdir. Bu 
hadise, Bulgaristanın, komşularının mu
vafakati olduğu halde ve ortalığı velve
leye vermeden yavaş yavaş silfıhlandığı 
hakkında musirrane bir şekilde devam 
etmekte olan dedikoduları teyit etmiş
tir. 

liun<İan nveı de 'Nışe hıen sekiz .16-
man uy,.aresinin, Bulıaristana hare
ketlerine Yugoslavya tarafından müsa
ade edildiği bir şayia şeklinde işitilmiş
tr. 

Bulıaristanın hava kuvvetine sahip 
olması bu memleketin akdetmiş olduğu 
sulh muahedclerine mugayirdir. 

Bulgaristanın silahlanması, erkanı 

harbiye ile hüki'ipletin başlıca kaygula
nnı teşkil eden bir mesele olduğu söy
lıllıiyor. 

Butgarlst&ııÜa umumi seçunin 1937 
n:ıayısına bırakılma&ının başlıca sebebi, 
.ıtlhlanma l!fnl ba~rmak Uzere hüku
mete mUhlet verilmesi hususunda besle
nen arzudan ileri gelmektedir.,, 

Bulgarist:anda 

Beş komünist 
idam edilecek 
25 komünist te ağır 
hapis cezaları yedi 

• ., , ., - r ' •- ı- • • 

uuıgarıstancta e:ıt..ı t : ... :a~aaa nır 

buçuk sene evvel üc; jandarmayı öl

diirmekten suçlu olarak duruşmaları 

yapılan Bulgar komünistleri hakkın

da karar verilmi§tiı. 

Mahkeme beş kişiyi idama, dört 
kişiyi müebbet küreğe, 6 kişiyi 15 se· 

ne ağır cezaya, 1 kişiyi 1 O, 1 kişiyi 8, 
2 kişiyi 7 şer sene, 6 şar aya, 8 kişiyi 
de beş sene, 1 kişiyi 4 seneye, 1 ki~i
yi 3 sene, dört aya ve bir kişiyi de 3 
seneye mahkum etmiştir. 12 kişinin 
de beraetine karar verilmiştir. 

Mahkum edilen komünistlerin 
hepsi köylü ve dördü kadındır. 

Krala kardeşinin halef 
olacağı söyleniyor 

Londra, 1 O (A.A.) - Kral ha
nedanından birçok zevat, krala kar· 
şı beslemekte old:.ıklan muhabbet his 
sini izhar etmek üzere dün F ort • 
Belvedere'e gitmişlerdir. Diik d'York 
salı - çarşamba gecesini şatoda ge
çirmiş ve ancak dün akşam şatodan 
ayrılmıştır. Dük d'York, kardeşi ile 
uzun görüşmeler yapmışlardır. Bunu 
müteakip valde kraliçe Mary gelmiş
tir. Beraberinde kızı ve kendisinin 
müşaviri Kont Athlone bulunmakta 
idi. Dük ve Düşes de Kent'de akşaır. 
yemeğini krc;ılla birlikte yemek üzere 
öğleden sonra şatoya gelmişlerdir. 

Valde Kraliçe Marynin uzun za. 
mandanberi gitmediği F ort - Belve
dere şatosuna gelmesi, kendisinin bu 
elim dnkikalardn oğlunun yanmdn 
bulunmak arzusnnda bulunduğun•J 
göstermektedir. 

Krala kim halef olacak ? 
Londra, 1 O (A.A.) - Dün ak

§am siyasi mahafilde kralın tahtm
dan feragatinin artık pek yakm oldu· 
ğu söylenmekte idi. 

Hatta bazı zevat, kralın Baldvine 
karşı mukavemetinin feragatnamenin 

hatta bu gece imza edilmesini müm
kün kılacak derecede zayıflamış oldu 
ğunu söyliyecek derecede ileri var
makta idiler. Kralı mukavemete teş-

u.;erlde : 

ci etmekte olan !~imselerin cesaret· 
leri dün akşam kırılmıştı ve bizzat 
kendileri artık feragatten başka çaı r~ 
kalmamış olduğunu söylemekte idi. 
ler. 

Dün öğleden sonra kral ile DiH• 
d'Y erk arasında yapılmış olan görüş 
melerin kati olduğu söylenmektedir. 
Gene zannolunduğuna göre krah 
kardeşi halef olacaktır. 

Dün Fort - Belveder'de büyük bir 
faaliyet hi'küm sürmüştür. Söylen
diğine göre feragat halinde kralın 
şahsi ve mali vaziyetinin ne olacağı 
meselesi ile iştigal edilmiştir. 

Kabinenin diinkü toplantısı, saat 
20,30 da sona ermiştir. Parlament0 
mahafili, Baldvinin arkadaşlarımı 
krdın madam Simpson ile evlenme· 
ğe katiyen azmetmiş olduğunu söy
lemiş olduğunu beyan etmektedirler. 
Şu halde feragat, ictibanı gayri kabl~ 
bir hale gelmiştir. Bu mahafil, kati 
karara bugün intizar edilmekte oldu
ğu ilave etmektedirler. 

Kat•r karar bugUn 
Londra, 9 (A.A.) - Akşamh 

doğru parlamento muhitinde umumi 
s:anaat, bu ana kadar kararını verm' 
miş bulunan kralın, izdivaçtan fera
gatten ziyade tahttan feragate müt~· 
mayii bulu~duğu merkezindedir. 

Kralın yarın öğleye kadar kati 
kararını vereceği muhakkak telakki 
edilmektedir. Bu kararın tahttan fe
ragat olacağı hakkındaki tahmin kuv 
vetlidir. Yarın hükumetin öğleden 
sonra gerek avam kamarasında, ge· 
rck lordlar kamarasında ayni zaman-* Yeni Parla ticaret ataşemiz Mecdet dun 

akşam Parise hareket etmiştir. da beyanatta bulunması beklenmekt~ 
:f. Blr müddettenberi §ehrimlzdo bulunan dir. Lordlar kamarası yarın öğlc.'=n 

Romanya elçimiz Hamudullah Suphi Tann sonra için içtimaa davet edilmistir. 
över bir ay kalmak üzere Mısıra gidecektir: Başvekil Baldvin avam kn~ara· 

• Tramvay tlrkeU halktan fazla olarak sının bugi.inkü celsesinde muhalifle-
. aldığı 1,700,000 liranın bu seneki son taksiti r·· 
oıap 35,ooo lirayı dl\ bugünlerde. banka.ya rin reisi binbaşı Atlye cevhp vererek 
yatıracaktır. kanunu esasi ihtilafı hakkında unla-

* İnhisarlar idaresinin satış işlerini ıslah rı söylepliştir: • • 
için Avrupadan getirtilen mUtehMSUI Avrij "- Pazarte.<Ji günü söylediğim 
muhtelif memleketlerde inhisar mamulAtmı sözlere ilave edecek bir qeyim yok· 
satan bayilerin vaziyetlerini tetkik etmek :r 
üzere Anııpaya gitmiştir. tur, fakat yarın fazla malumat vere-

• İnhisarlar idaresi ÜskUdardan sonra İz bileceğimi ümit ediyorum. ihtilafın 
mir ve Samsunda da birer tUtUn bakımcvi sürüncemede kalması yüziinden en· 
kuracaktır. dişelerin nrtmakta olduğunu ben ·b 

:t- Ayın 15 i g~ldlg-t halde ihracatçıların takdir ediyorum. , 
ihracat llsanaları elln Ankaradan gelmemiş_ -:=:-=:-=-::-:--=-~·----------
tir. İhracatçılar endl§e içindedirler. Mu·· thı·ş b• r tay-

• İzmirde ltıklar köyU civarındaki bot -
bekçi ku!Ubeslnde Afyonlu 315 yaşında Salih 
25 yerinden yaralı bulunmuştur. Cinayet ya re kaza s 1 
yerinde kanlı kadın çorapları ele geçmiştir. 

• Adliye vekl\lctl avukatlarla evli bulu 14 kişi Öld Ü 
nan hAkim, müddeiumumi, tebllğ memuru v; Londradan Hollandaya gitmekte o-
saJreye aynı kaza. dairesi içinde vazife ve 
rllcmiyeceg-tnl ve bu karann ı nisan 937 de~ lan bir tayyare düşüp parçalanmış ve 
itibaren b~Iayacağını bildirmlşUr. 17 yolcusundan ancak 3 kişi kurtul-

• tktısat vekAleti tthall memnu listede muştur. Ölen 14 yolcu meyanında eı;ki 
olan kAğıtıarın veklllet mUııaadeslle girecek İsveç başvekili amiral Liendm.an, olim 
eşya listesine alınması tasavvurundadır. piyatıarda lsveçi temsil eden Çarliz ve 

• Dk mektepler himaye heyetleri bu sene bir İspanyol alimi vardır. 
1800 çocuğu doyuracaktır . 

.Y. lktısat vekaleti ölçU!er ve ayarlar umum 
mUdtirltiğUne tayin edllen Londra ticaret 
konseyemlz Nlzameddln Aliye yeni konseye 
Mahmudun hareketinden evvel vazfteslnJ se 
farete devrederek gelmesi bildirilmiştir. Ni: 
zameddln Ali birkaç gUn içinde ııehrimize 

ı:eıccektlr. 

• Güzel sanallar akademisine bağlı şark 
tezyini sanatlar mektebi yeni bir ııekllde ıs. 
!ah eı.lllmlş ve mektep kadrosu şark tezyini 
sanatlarında memlekcUn en mümtaz mUte. 
hassıslarile takviye edilmiştir. Mektep yeni 
bir programla çalı§map bqlamıııtır. 

oı,ard•: 

• Tokyoda bir Japon • Alman tıp yurdu 
kurulmuştur. 

• Alman lktw\t nazm doktor Şaht son 
seyahatinden sonra dUn Berlinde söylediği 

bir nutukta Almanyaya derhal müstemleke 
-YerUoıeai !Azım olduğunu eöylemlotır . 

• Baltık devletleri konferansı Rlgad& bu 
giln açılacaktır. 

ır. İngiltere, bu~day piyasaaınm yıibaneı. 

!ar eline geçtiğini görerek bir buğday ltha. 
ıtıt ofisi kurmağa kara vermiştir. 

• Yunan donanması kumandanı ve bq 
amiral Sakalaryu deniz erkll.nı harbiye riya_ 
setine ve bu vazlfeyl görmekte olan vLs ami_ 
ral İkanom da donanma kumandanlığına fa. 
yln edllmlılerdlr. 

• Yugoslovyada yapılan Belediye seçimin. 
de radigal birliği yüzde 70, Hrnratıar yüzde 
15 ve Yugoslav mim partisi yüzde bir nts. 
betinde rey kazannıı~lardır. 
~ Fransa hava kuvvetlerini arttırmak için 

6!10 milyon franklık munzam bir tahsisat 
talebini mebusan meclisine verecektir . 

• Pragda yeni yapılmakta olan borsa bi. 
nll8I evelki akpm ani olarak çökmüş ve yUz 

, kadar l§Çl enkaz altında kalmıştır. 

Şark ekspresinde 
Bir kadın doğurdu 

Bu sabah 10.40 da şehrimize gelen 
Şark ekspres treninde Edirne yolcula
rından bir kadın doğurmuştur. Trende 
doktor veya ebe b~lunmadığmdan ço-
cuk ölmüştür. / 
Kadın derhal çağrılan can kurtaran 

otomobiliyle Ha.soki hastanesine kal -
dırılmıştrr. 

Şüpheli J(ÖrU len 
bir ölUm 

Hasköyde Çançan sokağında 10 
numaralı evde oturan sandalcı Dursu
nun dört yaşındaki oğlu Mehmet dün 
ansızın ölmüştür. 

Belediye doktoru tarafından yapı

lan muayenede ölüm şüpheli görülmiiş, 
çocuğun cesedi morga kaldınlmıştır. 

iş arayan 
Dört: lisana vakıf 

bir muhas:p 
Türkçe, fransızca, ingilizce, birnı al

manca ve İtalyanca ve daktilo bili
rim. Her usule vfıkıf muhasip olup, bi
lanço tanzim eder ve gerek daimi, ge -
rek viı.ita ile çalışabilirim. 

Mnruf ticarethanelerde bulunmuş ol
duğuma dair birinci derecede referans
ları haizim. Taliplerin Haberde (CM.) 
rumuzuna müracnatları. 

Doğııu mn 
değil 

Su yıidızdl 
göırm Dy®lf'll 
aıraıbaDaıır 

lhlaınsgJDO~ırO©l ~ır 1 
IJu bfr bilmece değildir. Ter 

sib cc;vap verebilirsiniz: Tra1111ıay 
baları. BunUır, ba::ı siislülcrc ben:er 
ki içleri kirli<lir. Yii::leriııc 1ıcr 
makyaj yupılır, dc7>0lardan içeriye 
rcrken ·ii~erlcrinc su sıkılır, sili11ir, 
mi::Zenir. Kumlanır ue bununla da 
ba prtklamrıış olııt. ı 

Bıı işin iç yüzimli bilenlerden 
söykdi: 

Bu arabalnrııı içi, alındıyı :;aııı 

danbcri yıl:mımamı!Jlır. Yalııı::: s 
rülm.ekle iktifa edilir. Döşcme?cri 
balgam t•c tiikriiklcri bir farnfıı b 1t khı 
kım-:, bakılırsa - tahtalar arasırtO' aı 
clı li kcyiflcrfo mide diil.ilntillerüıi ~ aı 
bulmak k.a1Jildir. bo 

~lhi 
Artık tramuay arabnlarııım bile 

mizliğiyle bıt kadar yakuıdan aliik 
ol.abildiğimizc bakarak sokaklarıf'll 
bugiinldi. vaziyetine oturup ~'iilcrc-t 

~ kı 

liyiz. 

( 

'ıt.iha 
~t b 

Halkın Dostıl ~lı 

Otomobili ile ;f
1 

adam çiğniyefl~~ 
paşa zade ~:;ı 

Diin mahkemede lrarı 

tevkif edildi ~! 
Eski sadrazamlardan Sait paş ~k 

oğlu Vehbi, iki buçuk sene evvel )1 tı; nı 
nında bir kadın olduğu halde otoJt1 ~r , 
li ile Ortaköyden geçerken Osmaı:> lı~e~· 
dmda bir süvari neferine çarpars.l< l'ıttıh· 

dürmüştü. İki buçuk senedenberi ~ tes ~ 
vam eden ıpuhakeme maznunun g'fi lıııı t 
terdiği müşkülat yüzünden teahb ~b 

• 1 
ugramı~tı. l\ıı. 

Vehbi Said duruşmanın yakJP ije-ıı' 
ı re konmasırma.ıı dolayı rcdal hA ,, 

talebinde bulunmuş ve mahkeme b\I ~ ı 
lebi reddetmekle beraber işi sürül! 

mede bırakmak suçundan dolayı 
nunu elli lira para cezasına mah1' 
etmişti. 

İzmit mahkemesine itirazda bul\lıı' 
maznun, orada da para cezasına J1l 

kum olmuş ve muhakemesine tel< 

lstanbulda ve fakat gayrimevkuf 
rak devama başlanmıştı. 

Dün üçüncü ceza mahkemesinde t 
rar duruşması yapıldığı sırada mıı"" 
müdafaasını yapmak için y"dniden JJI 

let istemiş, muh~J.~me bir gün sofi~ 
ya hırakziuıca Vehbi daha fazla za~ 
verilmesinde ısrar yollu bazı söJ'· 
söylemiştir. Bunun üzerine heyet ıı1 
zakereye çekilmiş, celse açılınca sıJ( 
lunun hal ve hareketi kaçmak niyeti' 

de olduğu hissini verdiğinden te"1' 
ne karar verildıği bildirilmiıttir. of lı~ 

Bu karardan sonra Vehbi bir jafl ~l 
ma tarafından tevkifhaneye götür-Ol ille 
mUştUr. ~ tı~ 

~fgan Hariciye Nez•'
1 ~t 

Cenevreye git tt 
Bir müddettcnberi Ankarada b\11~ q 

nan dost ve müttefik Efganistarııı:> (. 'it 
riciye nazırı Feyz Mehmet Han, şeJı ~t 
mize dönmüş ve dün akşamki cl<S~ \~i 
le Romaya hareket etmiştir. Fc)'Z ,,p ~t ·ae•· met Han Romadan Cenevreye gı , 

Milletler Cemiyeti toplantısında lJıl 
nacaktır. ~ ~ 

Gazi köprüsü f nşaı~~~ ~ 
Memleketimizde su altında bl~ıt' 

in~aatta kullanılacak cimento bll ıı' 
• • 1ı11 

madığı :rçm inşaatı durdurı.ı çi' 
olan Gazi köprüsü, ısmarla11afl tlt 

1 Al 
.~· dhe 

mento ar manyndan geldıgt rJıl • 
tekrar yapılmağa haşlamıştır .. ·f>ılrt.'1 
kavelenin imzası tarihinden ıtJ .... 1 

iki senede Belediyeye tesliı:ı:'İ J~eJI 
gelen köpriinün - geçen rnud ~,ş' 
dolayı - teslim zamanı pek ~~~e jtl: 
mrştır. Bunun için bundan ~ferlii' 

\öt büyük bir faaliyetle 1 

cektir. ııı~' 
Şimdi köprüniin UnkaP8" 

ki biitün ayaklan yapılrnaktadıt• 
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- -
dltlım mevsnma 

Son gtinlerin ölUleri karşısında, in
lstemiyerek kendi kendine soru-

' Bu kadar kısa bir zamanda neka
da çok insan öldii. Sıra acaba bize 

lllj geliyor? 
liakikaten bu son ay bir "ölüm mev
i., oldu. 

Seriyi, zannedersem, Maraş mebusu 
' Uıat Alamın uğradığı feci kaza açtı. 

~ heklenilmiyen ölUmü, Osmanlı 1m
torluğunun son sadrazamı Tevfik 
nın ölümü takip etti ve bundan 

llta, aradaki fasılalar kısaldı. Sıra
rnüthiş ölüm sırasını takip edeme
akhma geliverenleri yazıyorum: 

~huriyet Bayramını matemlendiren 
~kadın hava şehidi Eribe; ondan da
~ aı müthiş olmıyan bir kaza kurba-
\'boktor Afife; bütün tanıdıklarım 
~~thiş b:r hayret ve teessüfe sevkede
~ kendilerini ölümUn ku"aklarınd 

"' Güzin Asaf ile Nü\'eyrc Süreyya, 
~harı Fransa hudutlannı a..~arak bir
~ başka memleketlerde dahi müna
<eıı. alara sebep olan dahiliye nazırı Sa
~; lranın Ankaradaki eski sefir 
~den Tabatabai; dostumuz Yuna-

!ts·an~. ~Y~ s~~ann~an P~pa~as-
t 1Yu, ık ısının ısını Şakır ve ıkisı de 
~~C!Z:U.l olan iki kıymetli askerimiz; 
~mü derin bir teessür uyandıran ge
t aı Şükrü Naili; Kızılayın başınrl:ı 
l'afına hürmet telkin etmiş olan G~-
~l Ali; Hıfzıssıhha müzesi Müdilr:i 
~~ktor .ziY_a Hü~nü; ·Spor iılcmind~ 

~ r sevılmış şahsıyetlerden Mahir Sa
l· 
~ tne~hur Şeyh Şamilin torunlarından 
ı.ı/eket Erkan; ölümleri şehrin akal
ı.. et nınhafilindc olduğu kadar Türk 
"ltıhit' tes ınde de teessür uyandıran Geor 
lttıı. !lalli, Doktor Taranto \'C İstnnbu
~ ~ihi simalanndnn Pnnciri Bey: 
~.lalinin en eski kitaP<1ılarından Mih
Q •dünyanın en mühim serserilerin
~~nsit Zaharof ve en nihayet Siird 
~-~ SU"'"Mahmut Soydan .. Ve son ola-

general Doktor Ziya Nuri. 

~;.Ve acaba daha isimlerini bilmedi
•'-

1~ fa.kat ölümleri ile kimbilir neka
~l' y" 
~ urckler dağlamış yüzlerce, binler-
l'ılı~işi bu müddet içinde darıbakava 
~ıı et ettiler? Ya Antakyadn öldurl.!-
~ Uç a'~rk ... İspanyada ölenler?. 

ıı.1 • ana oy le geliyor ki, ölüm, son endi-
11: 1 d'' haw un!a havadislerinin ihsas ettiği 
~'tt· k z·yafete intizaren kara sinesin~ 
t·-.... ıklerini, şimdilik bir cerez telakki ... ı.. rl' 
~r. TNl-ret Adil 

Mısırla 
'1dostluğumuz 
•sır meclis reisinin 
tlıiihlm beyanatı 

~dM] ısır mehusan meclisi reisi A-
l o u . ' 
~}' aJnnsımn Kahire muhabirine 
tıı~~~~tta bulunm.uş, Mısrm ecnebı 
tıl CKetler ve bılhassa Türkiye ile 
~t\ :rn .. 
~te' unasebetlerini mevzuu bahse 

;; §Unları söylemiştir: 

ı:ı kqd- Tiirkiye ile münasebetimi<'.. 
btı tn.~r sıkıdır .ki •. ·:dostl~k,, k ... elimesi 
tıı~~. B~sebc.!ım ..... tavsıfe kafi gel· 
t"k ıı;, T urklerı kardeslerimiz o-
" t l"kk" • '~de T~·a . ı «:tm~kteyiz. Yakın b!r 

~İ~in ur~ı!e ıle olan münasebetleri· 
~İtti~~kısınden daha sıkı olacağına 

ı. Türk· 
~ "a . ı~enin Balkanlarda ve şark-
~ l\\i~•Yctı okadar mühim, diiny;ıda-

'>'c .1\lzu o kadar büyüktür ki, Tür· 
~ltııı-ı~ c ananevi bir dostlukla bagwlr 

.. ".,. h· . i}'--- .... , ~ ... q., t ,..~,.lcterl1r.,, 

lr dolandırıcıhk 
l' iddiası 

~- il.k8irnd • ~~lr e Yeniyol sokağında 14 nu-
~ drtı de'~de oturan Zehra isminde bir 
~de un akş3m zabıtaya baş vurmuş 

~.. Çeşrn . t"C ot csı sokağmda 67 numaralı 
~disi urall Zarohi isminde bir kadınm 
~~· ndcn b . q et . on eş lıra dolandırd;ğrnı 
~ lllıştir. 
~ tlıra b 
ı._ ~il k u Paray:, arasrnın açık bulun· 
~'" coc:ası ile barıştırılmasını büyü ile 
'itıctc hnck bahancsne Zarohinin kcn
~'ro~ı:·ldığını söylemiştir. 

~n evinde araştırma yapılnut 

Pamuk ipliği 
. ihtikarı 

Yılan blkAyesfne 
dönmüş gibi! 

Aylardanberi yerli sanayiin ve evler 
de çalışan binlerce küçük sanatkarla 
kadınların alaka ile takip ettikleri pa
muk ipliği ihtikarı işi, - itiraf etmek 
lzımdır ki - henüz kat'i bir neticeye 
varamamıştır. Maamafih iktısat veka
leti yaratılmak istenilen buhranı müm 
kün olduğu kadar kolay atlatmak için 
icap eden bütün tedbirleri alını~ bu
lunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre iplik işi uhdesi· 
ne verilen uyuşturucu maddeler inhi -
sarı, bu hususta Anndoluda ve şehri . 
mizde tetkikat yapan ikinci müdür Şa
kirin intibalarma istinaden iktısat ve
kaletine bir rapor vererek vaziyeti bü
tün açıklığıyla bildirmi~tir. Yıl başın
dan itibaren hariçten her numaradan 
her nevi pamuk ipliği yalnız iktısat ve 
kaeltinin müsaadesi ve uyuşturucu 

maddeler inhisnrrnm eliyle memlekete 
girebilecektir. İplik tedarik etmek is -
tiyenlcr uyuşturucu maddeler inhisa • 
rına müracaatla ihtiyaçlarını bildir -
mcktedirler. 

Yerli fabrikalardan Ycdikule ipli~ 
vermekte devam etmektedir. Yedikulc 
vekaletin narhı Ü?.erinden iplik satmak 
tndır. Adana fabrikalarının evvele!" 
şehrimizde bulunan mümessilleri şimdi 
kendilerini ikinci el olarak tüccar na
mı altında göstermektedirler. Bu su . 
retle Adana iplikleri şchrimi?.de iste 
nilen fin+ı.,.,.,ı.," .,., .. ı.,ı,:ı,....,ıd.,.·Hr. 

Umum'.i mufetlişler 
toplantısı 

Ankarada umumi müfctti~lcr toplan
tısı Dahiliye vekili ve parti genel sek
reteri ŞilkrU Kayanın l'Jynscti altınd:ı 
devam elmi§tir. 

Dünkü toplantıda Trakya umumi 
müfettişi general Kazım Diriğin rapo
ru okunmuştur. 

Parti vliayet kongresi 
Pazaı·a tophınıyor 
Cumhuriyet halk partisi İstanbul 

vilayet kongresi bu pazar günii saat 
on altıda toplanacaktrr. :Kongreyi Vali 
Muhiddin Üstündağ bir söylevle a"'n
cak Ye hesap encümenleri scÇild~kten 
sonra bayramertesi ikinci celsesini 
yapmak üzere d:-ı;;.ı""ıtktır. 

Donanmamız 
~anokkalede 

lzrnirden' sonra Çanakkaleyi zi. 
yaret eden donanmamız dün, Bo<Y.:.
zm iki sahil halkının coşkun tezahÜ • 
ratı ar~smda Çen:.-kkr.1ede geçirm; 
tir. Donanmamız erkanı şerefin~ 
bu akşam bir ziyafet verilecektir. 
o ... '1af""1arr"Z •ann sabah Canakka • 
leden lstanbtı 1:'\ 1

· ~,.t.et edecektir. 

Geçenlerde vefat eden General Ve
falı Galip Ersu için 12 kanunevvel 936 
cumartesi günü öğle namazını mütea
kip Süleymaniye camii başmüezzinı 
Hafız Kemal tarafından Cihangirde Fı 
ruz ağa camiinde mevlüduşerif okuna
cağından merhumu sevenelrin mezkur 
eamie teşrifleri rica olunur. 

HABEıt - Akpm putatr 

Bayrarn 
Ahş verişi 

Bu sene hararetli 
ve eusaf memnun 
İstanbul esnafının ekserisi son bir-

kaç gündür hararetli satışlar yapmak
tadırlar ... Ba)Tamın yaklaşması, Mah
mutpaşa, kapalı ~nrşı ve civanndaki 
dükkanları gene tıklım tıklım doldur
maya başlamıştır. 

Esnaf, son senelerde hiçbir bayram
da bu kadar hararelli alışveriş olma
dığını itiraf etmektedirler. Bu bayram 
da fazla satı!} yapmak imkanlarını ha
zırlıya.n birkaç hadise bir a.raya gel -
miştir. Ay başı münasebetiyle l.em 
maaşlı, hem ücretli memurlar para al
dığı gibi gerek hazineden gerek husu
si idarelerden üç aylık maaş alanların 
da tediye günleri bu sıraya tesadüf et
miştir. Bu suretle maa5ların1 alanla.· 
soluğu çarşıda pazarda almışlar \'C 

bayramlıklannı tedarike başlamışlar -
dır. 

Bayramlık satıslar daha ziyade elbi
se, ı;ıapka, ayakkabı gibi giyeceğe ait 
§eyler üzerinde olmakla beraber, bun
larla birlikte diğer her nevi eşya da 
satılmaktadır. Bir tek ifadeyle bütün 
esnaf satışlardan fevkalade memnun -
durlar. 

Bu vesile ile kimbilir hangi zaman
lardanberi satılamamı~ kalmış ve mo 
dası birkaç defa ~cçmiş eşyanın da 
- belki bir müşterisi cıkar iimidile ola 
cak - tekrar meydana çıktığı görül
mekteni r. 

Kamutayda dUnkil 
müzakereler 

Dünkü Büyük Millet MecJisi toplan
tısıııda tuz kanununun ikinci müzake
re i yapılmrırve kanun etrafında mü -
nakasaıar olmuştur. 

Meclis, cuma günü saat on beşte 
toplanacaktır. 

Yerli mah 
haftasında 

Yemiş alanlar arasın· 
da kazananlara 

mükafat verilecek 
Cumartesi sabahından başlıyarak ye 

di gün sürecek olan yedinci arttırım 

ve yerli malı haftasında ulusal ekono
mi ve arttırma kurumunca kuru yemif:i 
\'C portakal yeme yarışı tertip edil
mi~tir. Bu hafta içinde incir, üzüm, 
fındık, Antep fıstığı, Malatya kaysısı 
gibi kuru yemişlerimizden en az birin
den veya herbirinden karışık olarak 
bir kilo alanlara asgari yalnız on por
takal alanlara yerli mallarından hedi
yeler verilecektir. 

Kuru yemiş veya portakal satınalın 
dığı zaman bu yarış satışına iştirak e
den dükkandan, yarışa iştirak kuponu 
istenecektir. Bu kuponlar alınırken 

dip koçanına da isim ve adresi yazıla
cak ve alan imza edecektir. Kuponlar 
saklanacak ve hafta sonunda çekile . 
cek kur'a neticesinde numaralarına 
yerli mallarından hediye çıkanlar ilan 
edilecektir. 

Kuponlarla satış yapan dükkanların 
camekanlarında "Hediyeli kuru ycmi§
lcr burada satılır,, levhası vardır. 

Hediyeli kuru yemiş ve portakal sat 
mak istiyenler dördüncü \'akıf hanın· 
da bakkallar kurumu başkanlığına mü 
racaat etmelidirler. Satış yapanlara 
her yüz kiloluk satışı için bir kuponl:ı 
bu yarışa iştirak hakkı verilmiştir. 

Ancak geçen yıl bir kilodan aşağı 
mübayaatta bulunanlara da bazı satı
cılar tarafından kupon verildiği anln
şılmı§tır. Memleket mahsullerimiz icin 
hayırlı böyle bir teşebbüse her sa.tı~ı
nın tamamen riayet etmesi Yazifesi ol
duğunu hatırdan çıkarmamaları lazım
dır. 

Köylerin 
kalkınması 

ikramiye alan inhisar Bir proje hazırlandı 
muhasebecileri V k k)t 1 d a ın uy era:-asın a 
inhisarlar umum müdürlüğü bu hl ilk 

sene hesaplarını vaktinde yetiştire- r ler yapılacak 
bilmek mnksadiyle yeni bir usul ih- Köylerin kalkınması için uzun müd-
das etmiş ve bu usulde muvaffakt- dettenberi dahiliye vekaletince yapıl -
yet gösterecek olan mülhakat baş makta olan tetkikler bitmiş ve bu hu
ve merkez müdiirlükleri muhasipleri susta bir proje hazırlanmıştır. 
ni birer maaş ikramiye ile taltif etme- Bu projerun ana hatlarına göre nü
ği kararlaştırmıştı. Bu muhasipler· fusu bini dolduracak şekilde yakın köy 
den on beşi vazifelerini tamamiy!e lcr arasında manevi bir vahdet vücuda 
istenilen şekilde ifa ettiklerinden ve- getirilecektir. Bu şekilde teşkil edile
rilen karar mucibice birer maas ikra- cek köy birlikleri manevi şah:>iyeti ha
miye almışlardır. ~ iz olacaklardır. Birliklere hükumetçe 

birer reis tayin edilecek, bunların mai· 
yetlerinde de birer katiple emvali şah

WIWDıw TAMYfwi 

PERŞf~fBE 
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siye memuru bulunacaktır. 
Köy kalkınma planında her vekalet 

kendine düşen vazifeyi ifa edecektir. 
Belediyeler ve hususi muhasebeler va
ridatlarından bir kısmını bu işe ayı
racaklardır. 

Köy birliklerinin müşterek misafir -
hane, hamam, gazino, kütiiphanc ve 
radvoı~ r' hıılpn'ln<ıldtr. 

Tokat belediye re·si 
mahkemeye verildi 

Merhum general Ersu ailcsı GEÇEN SENE BUGON N~ ULUU1 

Mülkiye müfettişlerinin yaptığı tef
tişler neticesinde Tokat belediye reisi 
Mustafaya i§ten el çektirilmiştir. Dev 
let şurası belediye reisinin Amasya 
mahkemesinde muhakemesine lüzum 
görmüştür. Necibe Ersu 1ngllb: hnrp ı;cmllerinin toplan bozuldu. 

• 

Zorla güzellik olmaz 
(S. D.) imzasile aldığımız bir mektupta deniyor ki: 

.. Ben 23 yaşında bir gencim. iki sene evvel çalıı;tığım 
mu::"c:;ede bir genç kızla tanıştım ve kendisini deli gibi 
ıı;evdı~. 

Beraber yaşamak ve bütün izdivaç tekliflerimi bu kız 
r7ddetti. Kendisinin başka birisile konuştuğunu söyliycn 
hır arkada,ını da yaraladım. Bu yüzden tam b~r sene ha
piste yattım. Ve hapisten yeni çıktım. Gene kendisini bulup 
yalvardım. Rcı.zı olmadı. Ne yapayım.,, 

do~ru bir sözdür. Bu k:z mademki sizi sevmemekte ısrarı 
cdıyor. Ne yapıp yapın kendisinden vazgeçin. 

Bu yüzden adam yaralamak, vurmak gibi çocukluklar 
yapıp bütü.n .gençliğinizi mahvetmek yazık olur. 1 

Gcnçsınız kendi kendinize hakim olunuz ve başka 
birini sevmeye çalışınız . Bakınız bu ne kadar cabuk ola-
caktır. ~ 

. Böylece yalnız hayatınızı kurtarır, erkeklik haysiyeti
nın mahvolmasına ve gençliğinizin de burnumızdan gelme . . . . 

3 

!Fi" ©l O s ©> D lYI lt?> D ır 
~®se <§laftır 

"Cumhuriyet" tc Abidin Dav'cr ya. 
r:ıyor: 

"Bütün Yunan matbuatı, Türk do
nanmasının ziyareti milnasebetile gü
zel ve dostça yazılar yazdılar. Yalnız. 
faşist Estia gazetesinin sesi, bu d )Str 

luk konseri içinde falı:ıo olaral~ çık

maktadır. Bu faşist gazetesi, eski Me· 
galoideacıların yani büyük Yunanis -
tan idealini takip edenlerin vaktile 
Türk donanması hakkında kullanmnk 
itiyadında bulundukları "Armada,. tn
birini kullanmaktadır. Gerçi ·•armad:ı .. 
donannın demektir ama, bu kelime Yu
nanistanda eskiden, yani Türk - Yunan 
düşmanlığı zamanında. tahkir \'e tez
yif makamında kullanılırdı. En müt
hiş Türk düşmanı olan eski konsolos 
muavini ve Kıbrıs başasisi Kiru kardeş 
lerin gazetesi olan Estia, aradaki hu
sumetin samimi bir dostluğa inkıHip ~t 
miş olmasına rağmen, bu tabiri inadı
na kullanmaktadır. 

Bu gazete. 28 ikinciteşriıı günkü sa
yısında. türkçe olarak "Türkçe bili· 
rim,, başlığı altında bir fıkracık yaz -
mıştır. Bu fıkra şudur: 

"Türk donanmasının Falere gelme
si münasebetiyle birçok ahali artık bi
ze dost olan armadayı selaınlamağa 
koşmu§tu. Bunların arasında da\'ctsiz 
tercümanlar da eksik değildi. Bunlar
dan birisi Türk asker.terinin yanına so
kularak tercümanlık yapmağa kalkış
mışsa da, yunancayı ana dilleri gibi 
konuşan Türk bahriyelileri, buna muh
taç olmadıklarını anlatmışlardır ... 

Görülüyor ki Estianın bu fıkrasında 
da mnhud armada tabiri olduğu gibi, 
Türk bahriyelilerine tercümanlık et,.. 
mek istiyen eski Rum vatandaşlarımı
za da, hafif ve kapalı bir tariz vardır. 

Bu EsUa gnz.etesi, geçen sene de. 
durup dururken Anadolu sahilindekl 
Yunan adalarının tahkimini istemis o 
zaman ben bu arzunun siyaseten ve ~~v 
~ulceyş bakımından manasız olduğunu 
ıspat etmiştim. Hatta, yazımı Yunan 
gazetelerinin bir kısmı tasvipkar neş
riyatla karşılamışlardı. 

Şimdi gene, Yunan mcslekdaşlanmı
zın hemen hepsi dostluk mar~ını çalar
larken arada F..stianm sesi falso ola -
rak çıkıyor. Bu bozuk laterinanın zır· 
lak sesi, ötekilerin güzel nağmeleri a
rasında boğulup gittiği için, kulak as
mıyoruz. Fakat, Estianın yalnız faşist 
değil; nezaket ve terbiyeden de mah -
rum olduğu anlaşılıyor. Çünkü misa
firlere hürmet etmek liızımg-eldiffeirıi hi 
le bilmiyor.,. 

~nfFtD<elii1 m<ek 
~e~DDo şDm®n<§IDa 

'ff e ır o en ınnHe k 
"Kılrım" da 1/asan Kumçayı'nm ya

zısından: 

"Fıkra malumdur: Vaktile adamın 
biri yelkenli gemisini ziftlemek iste
miş, kahyasına emir vermiş. Fakat 
kahya cf endisinden kfıfi miktarda pa
ra aldığı halde tekrar tekrar gelip mas 
raf göstermiş. Nihayet bu masrafla -
nn bir türlü arkası kesilmediğini gö • 
ren efendi: 

- Yahu, bu ziftlenme işi için sana 
bu kadar para verdim. Hala yetifjllledi 
mi?,, 

Deyince kahya: 
- Efendim, şimdiye kadar \•erdiği

niz paralar gemi ile gemiyi idare eden
lerin ziftlenmesine ancak kfi geldi. Fa
kir kulunuz daha ziftlenmedim.,, 

Diye cevap vermiş. Bu suretle iş zım 
nında hususi menfaatlerin tatmini ma
nasını ifade edebilmek' için dilimize 
"ziftlenmek,, tabiri girmiştir. Şüphe -
siz bu tabir çok yerindedir. Fakat impa 
ratorluk devrindeki (şimendifer) sui
istimallerini gösterecek kuvvet ve viis
ati h:ıiz değildir. Mesela son günlerde 
satınahnmak müzakereleri artık son 
safhasına girdiği anlaşılan Şark demir 
yollarının inşası işinde yalnız müteah
hit Ba~on Hirs kendi başına otuz beş, 
kırk milyon çalmıştır. Saray adamları
nın aldıkları bundan başka. Onun için 
aleJade suiistimal vakalarını anlatmak 
için kullanılan (ziftlenmek) sözü yeri
ne Osmanlı imparatorluğu devrine ait 
ecnebi istismarlarını ve imtiyaz suiis
tlmallerini ifade etmek için (şimendi· 
ferlcnmck) kelimesini kullanmak da 4 
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(5\1 ze ll!k Dokto 
• 

verıvor./ 1 '1!!!11 
Bu alqam Turan Tiyatrosunda 

sayan SAFiVE konseri 
Belvü Sez Heyeti 

A VA N LA R llıı.z.c'tcmlzc, "<Jil.zelllk doktoru.. acıreat 

ne h&klkt veya mUatear adlannız.la eora 
cağmız suallerin cevaplarını bu sUtunda bulursunuz. Bu cevaplan- Parfstc ıınlq:nu§ bulWJ 
duğ""..ımuz gUzellık rnUcsacsesl vermektedir. GQielllğfnlz.I noksan bırakrı..ıı kusurlaruıw bW! 
ynzmı:ı:. 

-33 - Başınızı sert telli saç fırçalariyle 
sabah akşam ildşer dakika mütemacG 

Ankara. Ziraat bankas:mda.n M. 
imza.siyle soruluyor: 

ç. yen fırçalıyacnksmız. Akşamları ya· 

tağa girmeden evvel fırçalarsınız. Sa. 
hahları kalkar kalkmaz ilk iş olarak Yaşım otu:; altıdır. BQ.§ınmı saçları 

9!8 ~nesinden itibaren dökülmeğa ba.ş 
lamt§tır. BQ§ım mii1ı.i.~ yağ ifraz cdı· 
•ıor. Y1kadı{jımm ertesi günii elimi ba-
ıuıa wrdüğüm m.rıı<ın parlak yağ ta.. 

'baka8ı gönUilyor. 8az1 l;imselmin tav
siyesi t1:crbıc başına günaşırı yıl.."'f.yo

rmn. Bıaı.a Tağmaı yağ cl~k değil. Kı 
.şm bu yıkama amdiyc._~ni pek sık ya
pamıyo1 unı. Çiin1cii derhal 'tıc..""1.ctJe tu· 
tulu.yorum. 

Dökülen l-ısım mı ::i'!/(ldc almmdan 
ba§lıyamk arkaya iloğnı gidiyor. Yan
lardaki scıçümm tepedekilere na.:nrmı 
ç-0k f a::/.adır. 

istifadeli tav,siyelerinizi takip etti • 
ğim. HabcJ· ga.:ctcsinilc bek'lerJ hürmet
lerimi sunmı.m. 

Cevap: 

Saçlarınızın dökülmesine başlıca 
sebep kafatası derinizin yağlı olma
mdır. Üzülmeyin, bunun da çaresi 
vardır. 

nçık bir penceren:n önünde gene iki 

dakı"k.a müddetle fırçayı kullanırsr· 
nrz. 

Fırçaya sebep derinizin ifraz etci· 
ği yağın kafatası mesamelerini tdrn
yarak deri vasıtasiyle teneffüse engel 
olmaması içindir. 

Kafatası derinizin ihtimamı için 
şu tertipte bir şampuvan yaptırmnh-
sımz. 

Lecithine 
Cholcsterine cristallise 
Carotcne 

5 gr. 
5 
5 

Bunu .350 gr,ım ricine cristal ve 
650 gram Eau Destillee ile yaptırn
caksmız. 

Bu tertiple saçlarınız: gün aşm 

şampuvanladığınız ve kafatası c:teri

nizi iyice masaj ettiğiniz takdirde sar 
köklerinizi kuvvetleştirirsiniz. 

Galata ithalat 
gümrüğü 18ğvedildi 

1 tanb lda bir tek ithoUlt gümrüğü 
kalacak ve idarenin bUtUn muhasebe 

\
1 e vezneleri birleştlrileeek 

ilci giln evvel Ankuadan gelmiş olan Bütün bu teşkilatta açıkta memur 
gümrük baş müdürü Mustafa Nuri is- kalmayacağı tmnin edilmektedir. Olsa 
tanbul baş müdürlilğünün bütün Trak
ya ve Marmara mıntakasrnı ihtiva eden 

kadrosunda geniş mikyasta değişiklik 

olsa bazı memurlar için diğer mmtaka
lara gitmeleri zarureti hasıl olabilecek
tir. 

ve ıslahat yapmak üzere direktif almış· ------------.....,..-

tir. Bu kadro ve teşkilat değişikliğinin Yunan Başvekilinin 
ı:saslan Ankarada tD'kar.rür etmiş ve bir hUktlmelimize 
proje yapılmıştır. Şimdi burada yeni le~o.t .. ı .. ÜrÜ 
l:adro isimlendirilmektedir. "i'"' n " 

İstanbul Mıntakası gümrük teşkilatı Yuann ba~bakam General Mctak· 
ay başından itibaren yeni şekilde faali· sas, Ankara c1çisıni, aşağıdaki tclgra· 

yete geçecektir, Yeni şcldin esaslan fı hükümetimizc vcrmeğe memu; 
hakkında aldığmuz maliımata göre Gala etmiştir: 
ta ithalat gümrüğü müdürlüğü bütün ··Türk elçisinin Türk.iye hüku-
te~1·ilatile lağvedilmektedir. meti namına bnna izhar etmek U.ıt· 

istanbulda bir tek ithalat gümrüğü funda bulunduğu hissiyat beni derin 
müdürlüğü bulunacaktır. Bütün güm· surette mütehassis etmi~tir. 
rük muhasebe ve vezneleri de birleşti· Tütk filosunun ziyaretinin Yunan 
rilmektedir. milletinin bütün Türk milletine olan 

Gümrük anbarlarından sonra Galata bağlılığını izhnra bir vesile teşkil et· 
ve Sirkeci yolcu salonlan da bugünler mi§ olmasından aon derece mcmnu
c1e limana devredilecek ve bu suretle num. Bann yolladığı ııclfunlardan 
gümrük idaresi gerek anbarlar, gerek dolayı Türk bahriyesine bütün kal
salc'llıırda yalnız murakip vaziyetinde bimle teşekkür eder ve Yunan millet 
temsil edilecektir. ve bahriyesi namına dost ve müttefik 

Bu arac1a ayn ayn gümrüklerdeki Türle milletinin saadet ve refahı için 
birçok servisler tevhit edilmektedir. en samimi temennilerimi bildiririm ... ............................. 1---!:BI~, 
PEK YAKIN DA 1 
Donanma geliyor •• 1 

Hazım Na•1t, Halnle. Fahri birle•lAI 
l•'•••••ırı Birinci defa olarak "Bahar çiçekleri., komedi 4 perde 

"Can boğazdan <gelir,, sözü hiç de ~,.Siİİİİİİiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiii~iDiiiiiiii8iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiliiıliiiiiiiiiiiiS ..:1 k d ,.. 4 i ,,.. ___ Ell ____ llmlSi~ 
yabana atılmama:ıdır; a~ı vücu u 1 d • "b .. 

Bugün matine er en ıtı !!re .. 
ne kadar zararlı ise, fazla tokluk dal 
odcrcce tehlikelidir. Bu itibarla ha- s u·· M E "11 
zım cizahmı bilmek cok ehemmiyet- .il. 
lidir. 

Hazım cihazının vazifeleri §Un· 
lıırdır: 

A - Gıdayı imtisas için hazırla
mak. 

8 - Gıdanın özlerini çekip Çl· 

karmak. 
C-Gıdanm posalannı vücuttan 

dı§Bn def etmek. 
Posayı vücuttan defetmek işi el· 

verişli surette yapılamazsa peklik o-

lur. Bu takdirde kan, defed.ilemcmi~ 
olan süprüntüleri tekrar emer ve bü· 
tün vücuda yayar. Bu hal baş ağnla 
n, sonra zamanla boğaz iltihabı, ro
nıntiz:ma, kana:zl:k, deride lekeler, U· 

mumi Tahatsrzlık ve ağrılar, hastalı-

ğa lml'§ı mukavemetsizlik gibi birçok 
dertler verebilir. 

Bugün peklik dediğimiz kabızm 
pek çok olması, gıCialarımızı umumi 
yetle posa vermiyen cinslerden seç· 
mekte olduğumuzdan ileri gekmek· 
tcdir. Posalı gıdadan maksadımız 

Sineması 
Sinemanın bir mucizesi olaıl 

Bay Tekin 
M e .ç iiıı \YI ft 

oo ırovanarrdS 
Harikulade filmim tnkdim ediyor 

Baş Tolde: Ernsa~siz atlet 

BUST~~ tt 
G~AfSP 

Tarihten evvel yaşannş hayvafl 
la mücade!c, MOGO seyyaresi. 
yn tehlikede beşeri hayvanlar -ve 

ıre ... 
Büyük fcdakarhl~lam mal ve 
gayetle uzun ":>İmasına rağme11. 

T rnıiJi bir def acia gösten1ec:e~ 
Sennsb.r: 

21·2, S 1-2 ve 81-2 dur. 

b~ğırsakların ndalelerini büzclürecck •-••11111•••••-awwwll'lll""...,.. 
ve yayacak kısımları olan yemekler" r _________________ ..... 
dir: bukısnnlarrnassedilmeyipmağn· MELEK Müstesna bir fırssl 
saklnra giden parcalardrr. Bunda·• 

başka hayatın mütemadiyen otur- ı:::'l.ima·~~ 2 btıyilk film blrde0 
makla geçmekte olması da pekliğe 

yolnçar. 1 • R QSE ~ 2 a ~HtJıfcQırn 
Beklik tedavi edilebilir. Fakat bu· u·ı t?.:!.f'i o;ı;ı~HUerl 

na znman ve sabırlazımdır. Yavnş MA • E ~~c='W' 
yavaş yeyin ve yemeklerinizi çok iyi 1 = Severıııt1 
çiğneyin. Dişleriniz sağlam olmalı· rollerde : İ 
dır. Ağızda çürük di~ bulundurma- d iİ 
yın. 'Yemeklerinizi gÜrıde Üç defaya 

1 
E',,. d Y if 

Baş roıde: 

J A KiEPUR~ 
inhisar ettirin. Nelson u u ScallllU: 

Taze meyve, az pişmiş sebze gib; Seanslar-: 4,20 ve 8 de ğ 
yemekleri arttırın. Yemekten kalkar· ıw apı ••••llİl•--••••••••-"J 

? ~O- 6.10 ve 9.45 

ken bir bardak soğuk su, yahut bit f ••--•lıiı!ll••••••••••-------•lllilill..,..I 
bardak meyve suyu için, suyu yalnız 1 vyıe oır nun .ki. • • "a.au" ııruı uwıyaıar 
yemekler arasında için. Kahvahıd.an Birle§Dlİş. • • İnsanlar sözl~mİftİr. • · 
evvel göğdeyi büküp kalkmak sure· K I "W J L K O R S A t{ 
tiyle yapacağtnrz eğzersis vaSltasivle 1.4 
karın adalelerini l"Uvvetlcştirin. Ma- ( K A P T A N B L U D ) . 
saj yapm ve her gün muntazaman yü Milyonlarca korsan kanlanndan ıengini değiştiren sonsuz Mdeni# 
rüyiin. C.-ok faydalıdır. dalgaları hala Kaptan Blud' . ı ask ve ~fer teraneleriyle çalkanır.·· 

Sağlığın esas.şartı hazım cihazı· a~~am SARA V Stnemasındl 
nm iyi İ§lemcsidir. Bunun için ne b- ..,,. 
dar dikkat edilse, yeridir. Bilhassn 

peklik çekmemek için elden gelen 
yapılmalıdır. il 

Doktor 

Veni ne«3rivat: 

-----------------1\ a 1 em vuruşları 
Genç şairlerimizden Kemal Baki Ulu 

Atlı "Kalem vuruşlan,, isminde gUzel 

bir şiir mecmuası çıkartmışttr. 

Okuyuculannuza tavsiye ederiz. 

Varlık 
1 Kanunuevvel 1936 tarihli 82 inci 

sayısı Yaşar Nabi, Hıfzırrahman Raıit, 

Halil Bedi, A. N. Papazoğlu, Naci Kum 
Reşat Ekrem, Hasan Ali, Cevdet Kud· 

ret. Orhan Veli, Behiet Kemal, Ha

mit Macit, Va5fi Mahirin makale ve Ji· 
irleri!e ve M. Braunchvig, N. V. Gogol· 
dan tccrümelerle çıkmışttr. 

Böy1e bir film S?Örcbilmck icin seneler bekleme"k lazımdır. -., .·. .. ., ~: 

•k::m SAK ARYA {Eski Eüıamra) sinem~ 
Gençleri düşündürecek yüksek ve abli.ki bir eser olan 

Seylan ve Gen~li1' 
« P~A~L~ iFAL~IB~) 

1
; 

Emsalsiz fdm başllyor. Ba$ rollerd 

Zamaoımıznı jönprömyesl A DO L f) 
WOHLBRUCK ve (Mektepli Kızlnt 
lllmln1n yıldızı l>UR01'HEA W ı EC1' 

Her zamanın ueridir. llJreUc aeyredil~ bir derstir. 
Tele~n: 4 1341 ~ 

-~--=-=---== •• rd7"v• -_rtltV 
,,amış: ~kh..k.l YA sıncmasınrn, p~rue uzerınae goste ıgı r-. de 
dahilinde müıterilenn~ tahsis ettiği ve sinema holünde vitrı1'1 

te'lhir edilen tiPdivf'Jeri P-clio rröriinü~. 
• , • J. ' ·... • • • ..... • 

Mi ki Afrikada haydutlar pesind 
YAt."'12. PAAA· $E"< ••• PARAMt 
Y• TAM Al.- VERec.e~;M·· 
MAVAN SUN- SENi KANDıR 
L"R' Six.e - AO.A t<Al..~-
vE~ EMEM .(.. MA.·· 

1 



Lord'un 
iftirası 

İngilis lordlarmdan Sir Henri Per-. nuya hazırlanıyordu ki, yazıhane oda. 
son, \13&ğı tarafından kabinesine soku- smdan, ansızın bir tabanca sesi işitil. 
lan siyah elbiseli ve ciddi çehreli ya- di. İki adam, biribirlerine bir an ha, 

hancıya bir koltuk gösterdi: • kıştıktan sonra, o tarafa doğru koştu-
- Polis milff ettişliği tarafından ba- lar. Ve yazıhanenin methalindeki ma

na gönderilen detektif sizsiniz demek vi salondan Edvard'ın heyecanla, kor. 
Memnun oldum. .. Herhalde uzun za • kuyla çıktığını gördüler. 
nıan evimde kalacağınızı sanıyorum... - Ne oldu? bu tabanca sesi nedir? 
dedi. Oğlan, bütün İngiliz soğukkanlılığı 

Hafiye, mütevazı: na rağmen sapır sapır titriyerek: 
- Esrarı yakında meydana çıkara- - Yarabbi! yarabbi! - diye haylhr-

cağımı ve burada pek fazla kalmıy~ dı. - Şimdi babamın yanından çıkıyo-
cağımı umarım! • cevabını verdi. rum ... Fakat şimdi odada bir t!banca 

Lord, dalgın: . patladı... Geri dönüp içeri girmek is. 
- Temenni ederim, fakat hiç um- tedim ... Fakat kapı kilitlenmiş.. Ka

mam... Çünkü, mildiriyete de yazdı. nadı yumrukladım ... Cevap gelmedi.. 
ğım mektubu okumuş olacağınız üze- Bu, ne esrardı ... Ne oldu? 
re, birçok tehditnameler alıyorum.. On Kapı kırılıp içeri girildiği vakit, Sir 
larm suretlerini leffetm.iştim. Hepsi Henry Person'un, yazıhanesi önünde, 
de, pek yakında öldürüle~.7imi bana sağ elinde bir tabanca, şehadet parma
bildiriyor ... Bunlar, öyle dehşetli bir ğı tetikte ve alnında bir delik, kanlar 
ifade ile yazılmış şeyler ki, beni korku içinde yattığı görüldü. Tabanca, yakın 
ve endişeden öldürmeyi, bir tabanca dan çekilmişti. Ceket düğmelerinden 

kurşunu bite sarfetmemeyi istihdaf e- biri eksikti. 
diyor. Müstakbel katil, şöyle düşünü- İhtiyaten Edvard tevkif edildi. Ba
yar: "Kendiliğinden bir an evvel ölür- basının yanına girmezden evvel. oto. 
se ne filfı ... Mesele hallolur. Benim de mobilini hazırlatmıs olması, ayrıca 

Uzerime şüphe sıçramaz!... Yok eğer bir itlıam vesilesi teşkil etmişti. 
ölme?.'3e, ben hallederim ... ,, Lakin, asıl itlıam vesikası, cebinde 

Polis, sordu: bulunan kağıda sarılmış bir düğmey-
- Peki ama, efendim ... Sizi öldür. di: Babasının ceketinden kopmuş düğ 

ınekte kimin menfaati var? Ne düşü- me ... Hatta, iplikleri de ii?.erinde ... 
nüyorsunuz? Başka bir delil: Tabancanın tetiğin-

Lord, kaşlarını çattı: deki parmak bir kaç gün evvel zede-
- Hiçbir şey düşünmüyorum, hiçbir lenmiş olduğu için, polis raporuna "şa. 

§ey düşünmek istemiyorum! - diyerek yet tabancayı kendisi kullansaydt, 
asabiyet gösterdi. - Beni öldürmekte mutlaka tetiği orta parmağı ile çeker. 
kimin menfaati olabilir? Bu, ölümüm- dil., diye yazıldı. 
den sonra tesbit edilecektir. Mesela, Edvard. ağlar gibi : 
bir şey aşırılmış mı? Yoksa, öldüğüm - Ben mi babamı öldürmüşüm? .• Bu 
zaman ''bazı kimselerin., istifadesi o. na imkin mı var? ... Otomobilimi ha-
18.Cak mı? Bu ''bazı kimseler., kimler- zırlatmamı, o ban& emretti... Sonra, 
dir? ... Hepsi de sonradan belli olur. yanma çağırdı. Müesseseleri kontrol 

- İnşallah aldığınız mektuplar, şar- etmem için bazı tenbihatta bulundu ... 
latanlıktan ibarettir. Ve kağıda sanlı mini mini bir paket 

Sir Henry Person, iç geçirerek: ~ ,~ vererek "Oda hizmetçimi Londrada gö 
- lnşallılh ama. .. - diye başını sal- receksin. Kendisine teslim et! lçindc 

ladr. • Çok yakınım olan ve kendisin- bir düğme vardır. Ayn.ini alacak!., 
den §Üphelendiğimi söylemekten bile dedi. Ben de bakmadan, paketi cebime 
çekindiğim biri var ki... koydum... Babamı ben nasıl öldürmüş 

Birdenbire, cümlesini kesti: olabilirim. .. İşte, o manen beni öldürü.. 
- Hayır, hayır ... Bu mevzuu mes _ yor ... Zaten bütün hayatınca benden 

kfıt geçmeliyim ... Zira, böyle bir itham nefret etmişti.. .Bense, ona kendimi 
da bulunmıya hakkım yoktur.. sevdirmek için her şeyi esirgemedim. .. 

• • * Otopsi lazmıgeldi ..• Ve o zamana ka-
Lordun iki oğlu vardır: Edvard ve dar bilinıniyen bir sır böylelikle mey

John .. Küçük oğlan, polisin yanında o- dana çıktı: Herkes, Sir Henry Perso. 
tUruyor, ona diyordu ki: nu gayet zinde, sıhhatli bir insan sa

- Evet, büyük babam, ağabeyimi mrken, anlaşıldı ki, meğer, müthiş bir :.Jt y:ık severmiş. Onun için, serveti- kanser yarası varmış. 
ın yarısnı~ bo:ıhanıa. bırakırken, ô'bür Hususi doktoru: 

Yarısını da, büyük tor-unu olan Edvar- - Bunu kendi de biliyordu. - dedi. -
~a tcrketmiş ... Bu sebeple, babaıu uua Büyük bir yeis içinde, bir an "intihar 
Rrşı bir nevi soğukluk duyar .. Ama, ed~cğim!,, dedi. Fakat birkaç gün 

be~ John'un hiç de fena bir çocuk oL sonra, ziyaretime gelerek "bu intihar 
:uguna kani değilim ... Varsın, 0 ben- fikrimden kimseye bahsetmeyin! Zi
b:n zengin olsun ... Babamsa, hemen ra, intihan bir ahlaksızlık sayarım!., 
t·UtUn servetini bana terketmek niye - dedi. Mademki Edvard üzerinde şüp. 
llldedir. Bunu hissederim ... Daha doğ heler toplanıyor, öyleyse, ben de bu 
~u babam, bu arzusunu bana hisset- sırrı faşedcyim ... 
tırnıiştir! Oda hizmetçisinin sahiden Londra-
b··Polis hnfiycsi, Sir Henry Person ile ya gönderildiği tesbit edildi. Lordun 

Uyijk oğlu Edvard arasında mevcut oğlunu bizzat yanına davet ettiği de 
~~~uğunu tahkik ettiği rnünaferete anlaşıldı. Meğer, mavi salonu silen bir 
~ John'a da.ha başka sualler sor- . hizmetçi varmış. Tabanca sesini duyar --Satılmayacak eşya, ki-

ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
•>GAZETESiNiN 
qlJÇUK ILANLARI 

Çabuk ve iyi satmak, I 
kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tad ır. 

20 kelimeye knda r beş 
defasi 

100 
~kuruştur 

duymaz korkusundan kaçıp aşağıya 
haber vermiş. Bu adam: "~L Edvard 
kapıdan çıktıktan sonra tabanca pat
ladı. Sonra genç efendimiz çıktığı ka
pıya koşarak: Baba! Baba! diye hay
kırdı. Lakin içerden hıçbir cevap ala. 
rnadı !,, suretinde şehadet etti. Niha • 
ye,t düğmenin sarıldığı kağıt üzerin
de daktiloskopi tetkikleri yapılarak. 
Sir Henry Person'un parmak izleri 
keşfedildi. 

İki şahsiyetin hususi ahlakları, ha
yatlarının, kanaatlerinin, sevgi ve kin 
lerinin muhasebesi yapıldıktan sonr:ı. 
verilen hüküm şu oldu: 

"Lord, kanser olduğunu ve yakında 
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1 
lstanbulda en çok satı

lan hakiki akşam gazete
sidir. 

azaplar içinde öleceğini öğrendikten 
sonra, zaten intihara karar vermişti. 
Fakat, SC\'diği ikinci oğluna bütiin ai-

1 
le servetini bırakıp nefret ettiği F.d .1 
vard'ı da her şeyden mahrum etmek 
:·~hapishane köşelerinde süründürmek'-------------
ıçın böyel bir hıyanete saptı.,. 1 

-
Polis yanılmamıştı. Esasen hakikat 

böyleydi. I 
(Hatice Süreyya) 

--HABER•in 
OUzelllk Dolttoru 
Kuponu: 

Yazan : Niyazi Anmet 
~~~~~~~~~--~~~~· 

370 •ene evvel bugUn 

V<elillD~eırnıeır ayakDaınmuş: 09~eırlYık,, 
Ds'lteırlYık <91Dye şe!MıırD CJ<0>oaşn'1'@ırDaır(d)o 
Padişaha bağırıyorlardı: Ser.ı de ey 

padişah. Edirnekapısında 
avıamayi bil irız · 

Sultan Süleyman ölmüş, taht Seli· 
me kalmıştı. Ordu harp meydanında 

idi. Selim çadınna girerken etraftan 
bir uğultu yükseliyordu. 

- Adete riayet edilmedi... 
- Bize verilmesi lazım olan ban-

şıştan hiç bahsolunmadı. 
- Ey vezirler, niçin böyle yap

tınız? 

- Müttehemler, ellerimizden kur
tulamazsınız. 

- Seni de ey padişah_, Edirnekapı· 
aında avlamasını biliriz .. 

Vezirler, isyanın kopmak üzere ol
duğunu hissediyorlardı. Onun için ölü 
padişahın naaşını biran önce naklet
mek istiyorlardı. 

• • • 
İstanbul civarına gelinmişti. Padi· 

şah Halkalıda sadrazama ait bir çiftliğe 
indi. Şehire giriş merasimi bitirilinciye 
kadar bekliyecekti. Fakat gece Ye-

niçeriler meşaleler yakarak Şarap fıçı

ları etrafında toplanarak: isyan plamm 
kunnağa başladılar. 

:(.. :(.. :(. 

Program hazırlanmıştı lstanbuldan 
Selimi ka~ılamağa gelen heyet padişah 
tarafından ihtiramla kabul edildi. 
Resmi günlerde kullanılan alay çavuş· 
lan: 

- Padişahım çok yaşa ... 
Diye bağmrlarken, Yeniçeriler 

her taraftan halkı sıkıştımıağa, ezme· 
ğe başladılar .. 

Bir aralık vezir Pertev paşa ortaya 
çıktı: 

- Yiğitlerim, dedi. Sizin hareketi
niz münasebetsizdir. 

Yeniçeriler kayna~tılar. İçlerinden 
biri: 

- Bre fitne, sen serdarsın, ki böyle 
söylersin? .. Diye bağırdı. Arkasından 

bir harbe Pertev paşayı yere yuvarla

dı. 

Bunu gören Kaptan Piyale paşa 
müdahale etmek istiyerek: 

- Ne yapıyorsunuz yoldaşlar, de-
di. Ayıp değil midir. 

Piyale paşa, sözünün dinleneceği
ni umuyordu: 

- Sen bir gemıcı azap ağasısın, 

Bize söz söylemek ne yolundur. Diye o
nun da üzerine yürüyerek atından yık
tılar. 

Yeniçeri ağası da, taşkınlığı bas· 
tırmak icap ettiği kanaatindeydi. O 
da birkaç söz söylemek ıstiyordu. Fal~at 
kendisini de yıkrruyacaklarma emin de-
ğildi. Bu ihtimali azaltacak bir 
çare buldu. Boğazına ke-ndi elleri 
ile uzun mendilini bağlryarak ortaya 
çıktı: 

- İşte görüyorsunuz ki. sizin eli -
nizdeyim. Arzu ederseniz bununla beni 
boğabilirsiniz. Fakat evvela beni din
leyiniz ... Dedi. 

Fakat Yeniçeriler bir şey dinlemi
yorlardı: 

- Sen bize seferde şekerli peksi -
mat yedirdin. Lakin şu suretle padişa -
hın, sadrazamın hazinelerini kurtara -

cağım zannedersen hata edersin, sen 
de elimizden kurtulamıyacaksın.. Diye 
karşılık verdiler .. 

Gürültü ve mücadele ile sarayın 
birinci avlusuna kadar gelinmişti. Yeni
çcrilcr bağmyorlard: 

- Eski adete uy .. 
- Eski adete uy .. 
Padişah en nihayet. 

- Peki, dedi. Ecdadımdan bana 
intikal eden teamül mucibince bahşıJ 
ve terakkiye müsaade olunmuştur. . . ,. 

1566 yılı 10 İlkkaııun günü, 370 
sene evvel bugün Yeniçeriler İstanbul 
sokaklarında nümayişe başladılar: 

- İsterük, isterük .. 
Diye bağırıyorlardı. 

Evvelce ikiıer bin akçe almışlaT' • 
ken gene istiyorlardı. 

Toplanan divan, istenen para ve
rilmedikçe isyanın önüne geçilemiye -
ceğine karar verdi. Padişah, Yeniçeri
lere istedikleri bahşışlan verdikten son
ra ulemaya da culUs bahşrşı dağıttırdı. 
lar .. 

Bu suretle Selim, tarihte ulemaya 
bahşış verme usulünü ilk defa çıkarnuş
tr. 

Eseri hazırllyan : Nüzhet: Abbas 
-46-

Müdafiin ilk mülahazası '"enı· lamaz. Her zaman için ~eriye koş
niyet., olduğuna göre hasım muha
cimleri tarafından sarıldığı zaman to· 
pu her ne bahasına olursa olsun teh
likeli mmtakadan uzaklaştırmak en 
doğrusudur. Sözün kısası müdafi için 
mutlak surette uzun vuruş şart değil 
dir. Esas vuruş uzun olsun kısa ol
sun topun bir arkadaşa verilmiş ol
masıdır. 

YER TUTMA: 
Yer tutmanın ehemmiyetini tak· 

dir etmiyen müdafi, takımı için hiç 
bir vakit faydalı bir unsur olamaz. 
Yer tutmada, oyunun tarzı inkişaft 
m evvelden seziş çok mühimdir. Mii· 

dafilerden biri açıktan inkişaf etmek
te olan bir muhasım hücumuna mar.i 
olmak kale önlerinden açıldığı za
man arkadaşının ilk vazifesi sahanı~ 
ortalarını boş bırakmamak olmalıdır. 

mıyacak kadar pay bırakmak lazım· 
dır. 

Müdafiler, kaleci çıktığı zaman 
onun yerini doldurmağı da ihmal et
memelidirler. Yalnız çıktığı zaman
larda değil, herhangi bir köşeyi de 
boş bıraktığı zaman da kalecinin ynr 
dımına koşmak müdafiin vazifesidir. 
Bu hususta süratle Karar vererek hn
reke~e geçen müdafiler birçok gol 
kurtarabilirler. 

ÇARPMA: 
Kollar ve eller kullanılmaksJZm 

omuzla fazla sert olmıyan çarpmala
rn futbol kaideleri müsaade etmekte
dir Bu müsaadeden her zaman icin 
istifada tavsiye olunamazsa da lü
zum hissedildiği takdirde de müra
caatte bir mahzur yoktur. Maamafih 
çarpma daima ikinci bir mülahaza 
olarak kalmalıdır. Topu alma husu· 

Açığın ortalayışı muhasım sa~trfor· sunda faydası olmıyacaksa adam 
du taraf mdan yakalanarak hır gole krkutmak ve yıldırmak için çarp
tahvil edilmek ihtimalini hiç bir Z.'\· nın hence hic makbul dt>mldir. 
man hatırdan c;ıkarmamahdır. DR1BLlNG _ SURÜŞ: 

Haflarla, müdafiler arasında :i-. Muhacimlerde çok makbul olan 
çok iyi bir anlaşma mevcut olmalıdıı. Lu snnat, müdafi oyunu için şayanı 
Hasım iç muhacimine giriş yapmak tavsiye değildir. Kati bir lüzum ve 
ÜzPre cenah haflarmdan biri onun Ü- ihtiyat olmadıkça müdafi topu sür
zerine gittiği zaman mücfafiin vazift>- meğe kalkışmamalıdır. Sürüşte ve
si hasım acrk oyuncusuna doğru iler lev yüzde on bir tehlike de olsa 
lemektir. Ancak c;ok fazla açılarak bunun g"ne bir tehlike olduğunu mü 
büsbütün yer değiştirmek de doğru o· dafi unutmamalıdır. 
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60 b in lta lyan 
i spanya ya gidiyor 

Koyun boğazlar gibi 

Kadını yere 
yatırıp gırtlağını 

keserken 
yakalandı 

(Baş tarafı 1 incide) 
Sofya, 9 (Hususi) - Kampana gaze

~esi, Dcyli Telgraf gazetesine istina
den, İtalyanların son günlerde general 
F'rankoya 30 bombardıman tayyaresi 
aha gönderdiklerini ve general Fran
onun devamlı bir harbin hazırlıkla • 
mda bulunmak maksadiyle Sevilde 
arp mühimmatı imal edecek askeri 
ndtistri tesisatına başladığını, tesisa
ı yapanların Almanlarla İtalyanlar ol
uğunu yazmaktadır. 

ıtalyanıar asilere gUnde 4 
tayyare yapıyorıarmış 

.Moskova, 10 (Radyo) - "Sosyal Dc
mokraten,, namındaki İsveç gazetesi • 
nin bildirdiğine göre; general Franko
nun kardeşi Ramon Franko geçenlerde 
1talyaya yapmış olduğu seyahat esna
sında, İtalyan tayyare fabrikalarına 

külliyetli miktarda tayyare ısmarlamış 
tır. Ayni gazete; şimdi !talyada Fran
ko hesabına günde 4 tayyare inşa e
dildiğini yazmaktadır. 

Asker i harekat 
Madrid, 10 (A. A.) - Harbiye ı{eza. 

retinin dün akşam neşredilmiş olan bir 
tebliğinde ezcümle şöyle denilmektt!
dir: 

Madrid cephesinde faaliyet sıfırdır. 
Bu cephede ancak bazı hava istikşafla
n yapılmış olduğu haber verilmekte 
dir. 

Maranjuez mıntakasında asilerin 
topçu kuvvetleri, cumhuriyetçilerin ile
ri mevzilerini bombardıman etmişlerse 
de bir guna hasar ika edememişlerdir. 

Santanderden bildirildiğine göre hü
kumet milisleri, Espinoza de les Mon
tcras kasabasını ihata etmişlerdir. 

Bu kasaba, sevkulceyş noktasından 
pek mühim bir mevkidir. Barcena kasa 
bası işgal edilmiştir. Espinozanın tes-
11m olması pek yakındır. 

Astıerln tebl.ğl 

terbiyesi ile iştigal etmekte bulunduk
larını ilave etmiştir. 

Bundan Sovyet Rusya murahhası Va 
iski, Portekiz, Alman ve İtalyan mu • 
rahhaslarına şiddetle hücum ederek 
bu murahhasların aylardanbcri takip 
etmekte oldukları obstrüksiyon ve işle 
ri sürüncemede bırakmak sistemlerinin 
komitenin mesaisini haleldar etmehte 

Üsküdarda İhsaniyede Dursun p~a 
sokağında oturan Fatma dün kızının 
ahbaplarından sabıkalılardan Hüsnü ı
le kavga etmiştir. 

Hasan sustalı çakıyla Fatmayı ba • 
şından ve yüzünden yaralamış, yere 
yatırıp boğazını kesmek isterken yeti· 

faydasız bir hale getirmekte olduğunu 
şen komşular tarafından kurtarılmış -

söylemiştir. 
H t'b .. .. tl d t tır. Ağır yaralı olan Fatma hastaneye 
. t~ 1 

' sozune şu sure e evam e · kaldırılmıştır. Hasan kaçmıştır. Ara · 
mış ır: 

"Yalnız lflf, lü.ftan başka bir şey~·""'"'."""------------

yo~'~lski, Fon Ribbentropun iduiaları- Adana da ki 
nJ kat'i Surette tekzip etmiş Ve IDÜ - f elaA ket 
kemmel surette mücehhez 6.000 Alman 
askerinin asilerle birlikte harbetmekte 
olduğunu söyliycrek fon Ribbentropu 
ilzam etmiştir. 

Hatip şu sözleri ilave etmiştir: 
''- General I•"rankonun uğramış ol

duğu son muvaffakıyetsizlikler, her -
hangi bir müdahalenin fena olduğuna 
Almanya ve İtalyayı ikna etmiştir.,. 

"Vaiski, Almanlarla ltalyanlann da· 
ha ileri gitmiyccekleri ümidini izhar 
etmiş ve daha ileri gtttkleri takdirde: 
kazanmak istediklerinden fazlasını 
kaybedeceklerini söylemiştir. 

Hatip ~unları da söylemiştir: 
"- Kendi istekleri ile İspanyol cep

hesine gitmiş olan İtalyan, Alman 
l•"ransız, İngiliz ve Leh mültecileri il~ 
İtalyan ve Alman gemileri •ile asilerin 
ellerinde bulunan arazive nakledilmek
te olan İtalyan ve Ah~an kuvvetlcrı 
arasında bir fark gözetilmek icap e • 
der.,, 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
mahallenin d:ıha aşağısını kaplayan bah 
çeler tamamen harap olmuş, portakal 
ağaçlan kökünden çıkmıştır. Buradaki 
bahçecilerin büyük bir kısmının boğul · 
duğu zannediliyor. 

Su basan köylerden ancak bir kaçına 
yardım gönderilmiştir. 

Diğerlerine, muntazam yollan olma
dığı ve olanlar da sular tarafından bo· 
zulduğu için gidilemiyor. Bir iki güne 
kadar kati zayiatın anlaşılacağı söylen
mektedir. 

Tar susu d a su bastı 

Adana ve Çukurova köylerinden son
ra Tarsusun da seylap tehlikesi ile kar
§ıla§tığı gelen haberlerden anla§rlmıştır. 

Tarsusta geceli ve gündüzlü devam 
eden yağmurlardan şehri selelr basmış. 
birçok evler su içinde kalmıtşır. İstas

yon civarında su kenalarındaki bütün 
setler yıkılmış ve sular setlerin muha-

Aımanlar nede n faz la flerl faza ettiği yerleri işgal etmiştir. 
gıdemlyormuş 1 Şehir civarındaki tarlalar da su altın· 

Havas ajansının Berlin muhabiri ta· da kalmıştır. Zarar çok büyüktür. 
rafınd:m verilen bir habere göre Lon- M ersinde 
drada ademi müdahale komitesine tevdi M~rsinden gelen bir habere göre mü· 
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Sancak abloka 
a1tına alındı 

Sancak namına ortaya çıkarılım rJiizme mebuslardan: 
Bedevi Sııph i 

Sancaktan yen; gelen haberletc 
göre lmzan tedhi§.erlc hazan tazyiklı 
bir takım ırkdn'ilarır.11z hudut haric-i
ne çıkarılmaktadı:-. Sancaktaki Tür1~
ler aleyhine yapılC\n tazyik her gür 
bira7. daha artmaktadır. 

Tiirklerin verilen direktif ve ter 
tip edilen bir plan dnhilinde sancak· 
tan ?karılmakta oldukları anlaşıl
maktadır. Bu meyanda İskenderun 
gaz şirketi veznedarı ve Türk tebaa 
smdan Memduh Selim mahfuzen hu
dı\t hflrİ~İne c:rkarılmıştır. 

Şapka g i yen TUrk'e r e kar,ı 

Fransız istihbarat dairesinin em· 
riyle bazı yobazlar şapka ile mücadt> 
le için köylere sevkedilmişlerdir 
Bunlar yanlarında köylüye mecca· 
nen tevzi edilmek iizere Fransız is-

Nafi Adalı 

tihbarat dairesi tarafından verilmiş 
sarık ve takkeler bulunmaktadır. 
Sancak kordon aıhna ahndı 

Hamadan verilen habere göre 
Antakya şehri askeri kordon altına a· 
lınmıştır. Sokaklarda süngü takmış 
vaziyette Cezayirli askerler daimi şe· 
kil 1

" devriye gezmektedir. 
Gazaıel ~ r soltulmıyor 

Türk gazeteıerinin sancağa gir· 
mesi bu ayın üçC.1den itibaren F ran· 
sız k0miserliğince yas 1

: edilmiştir. 

TU nk evıerl ara 111yor 
Sancakta aranan Türk evlerinin 

sayısı dö• yüzü geçmiştir. ldard 
örfiye tatbikatı münhasıran Türk ma 
halleleri için görülmektedir. 

Tüıkler ve Aleviler hiç yoktan 
tevkif olunmaktadır. SeviJia, 10 (A. A.) - Diln saat 20,30 

da asilerin aşağıdaki tebliği neşredil -
mştir: "Fena havalar, birçok cepheler
de harekat icrasına mani olmuştur. 

edilecek olan ve ispanyaya gönüllü temadi yağmur ve fırtınalar dolayısile 

gönderilmesini meneden teklif Alman limanda tahmil ve tahliye tamamen ı t b ı h 
siyasi mahafili tarafından soğuk bir SU· durmuş, }iman içinde b.ile ~irçok .vesa~t s an u un meş ur 
rette karşılanmıştır. Bu mahafil, bu ka- batmr~tır. Yalnız Meram lıman ırkctı- ~~~~' 

Vittoria ve Mondragon mmtakala . 
rında (yani hükumet kuvvetlerinin~ 
düşmanın tazyikı artmıştır. 

rardan Burgos hükümetinden ziyade _n_in_z_ar_a_r_ı _2_0_.o_o_o_l_ir_a_d_ır_.______ k o Da kla rı 
Valansiya hükumetinin istifade edeceği- iç Eren ko·· y 
ni beyan etmektedirler. 

Ara.gon mıntakasmdaki milisler. 
mcvzilerimi?.e tao.rruz etmh~lcrdir . ., 
Asller in muvaftakıyetsfzlı klerl 

Faka diğer taraftan askeri mahafil, • a et• s d 71 ;f h t r 
Almanyanm İspanya İ!2lerinde fazla ile- cın y 1 eı·me iJ'.J. u a 

Moskova, 10 (Radyo) - Tas ajansı
nın İspanyadaki muhabiri bildiriyor: 
Hükümet kuvvetleri, birkaç gündcnbe 
ri Toledo cephesinde ilerlemektedirler. 
Diğer bir hükümet kolu da Tnlavera is
tikametinde harekete geçmiştir. Mad • 
rit cephesindeki Franko kuvvetlerinin 
harekete geçmemesi diğer cephelerde
ki ademi muvaffakıyetlerine atfedil 
mektedir. 

Almıtn tayyareleri faaliyette 
Moskova, 10 (Radyo) - Franko kuv 

vetlerine mensup 6 alman tayyaresi, 

ri gitmemesini ve aşağıdaki sebeplerden (Baş tarafı 1 incide) 
dolayı gönüllü ve harp malzemesi gön- ifa:!esi alındı. Cinayet yerinde ke 
dermeınesini istemektedirler. şifler yapıldı. 

1 - Beynelmilel ciddi ihtilatlar çık- Nihayet k atilin başçavuş Sey-
ması korkusu, fettin olduğu dün kati olarak anlaşıl-

2 - General Frankoya verilmiş olan dı ve kendisi tevkif ed ild i. 
malzemenin hen Uz parası alınamamıştır Baş~avuş Seyfettin dün gece ya· 
ve Almanya iptidai maddeler tedarikin- rısı Erenköyden mniyet ikinci şube 
ele gitgide fazla müşkülata uğramakta- nüdürlüğüne getirilmiştir. 
c.lır. Son dakikada haber aldığımrza. 

3 - Burada hakim fikre göre Alman 
askeri mütehassısları, İspanyaya gön-
1erilecek kaclnr çok değildir. 

Müta r eke teşebb iJ slerl 

göre, Seyfettin karısını öldürdüğü
nü itiraf etmiştir. Tahkikata ikinci 
şube müdürlüğünce. devam edilmek 
tedir Seyf ettinin karısını neden öl

evvelki gün, yirmi bin nüfuslu "Svasa- Londra 9 - New Chronicle gazetesi diirdijoü bugün anlMılacaktrr. 
laha,, şehrini şiddetli bir surette bom- Fransızlarla İngilizlerin ispanyada bir ---------------
bardıman ve şehrin mühim bir kısmı- mütareke yaptıktan sonra umumi inti- Napolyonun 
nı tahrip etmi5lerdir. Bu arada içinde ha bat icra edilmesini derpiş eden tavas- baba Si 
birçok yaralı bulunan bir hastane ile. sut projelerini tanzim etmekte oldukla-
tariht büyük bir kıymeti haiz bulunan rını haber vermektedir. 
me~hur İntrantata sarayı tamamiyle Pa r lstl k anaat Bulgarmış ! 
harap olmu5tur. 

Paris 10 (A.A.) - Fransrzlarla İn· Sof yada böyle milhi m 
Sıyast c ph e !izlerin bu ayın dördünde yapmış olduk bi k f f 1 

Londra, 10 (A. A.) -Ademi müda- larr teşebbüs hakkında mütalea beyan r eş yapı DHŞ 
hale komitesi, tali komitenin raporunu eden siyasi müşahitler, ispanyada sul- Sofya (hususi) - Sofyada haftada 
kabul etmiştir. Bu rapor, şunları tav- hun üç merhalerle teessüs edeceğini be- bir defa neşrolunan (Sofya) gazetesi-
siye etmektedir: yan etmektedirler. nin 30 ikinciteşrin ve 499 No. lı nüsha 

1 - Doğrudan doğruya veya dolayı ı - Bir tavassut yapmak hususun- sında şu garip haber vardrr: Büyük Na 
siyle yapılacak her türlü müdahalı:. da devletler arasında bir itilaf husulü. polyonun baoosı Bulgarmış 1 
şeklinin önüne geçmek için tedbirler al 2 - Bir mütareke akdi. Bu mühim havadis şöyle keşfolun-
mak. 3 - Umumi intihabat. muştur: Sofyada papazlar yurdurı:ia 

2 - İspanyaya gidecek gönüllülerin Fransız - İngiliz teşebbüsü, pek za- bir kongre akdedilmişti. Bu kongrede 
gönderilmelerine veya geçmelerine mfi.- manında yapılmış addedilmektedir. Zira Bulgar muharrirlerinden İstiliyon Çi
ni olacak tedbirler ittihaz etmek. bu teşebbüs Cenevre içtimaınrn arife- lingirof "Bulgarlar başka milletlere ne 

f 1a1va ve Almanya murahhasları, sinde yapılmıştır. ler verdiler?,, diye bir konferans ver-
ı.. ,_ 1 ihtirazi kayıtlar dermeyan Pertek izde miş, Londradaki şimdiki Bulgar sefiri 

'lli ·~nr ve bu teklifleri ancak pren- ve Bulgarların sabık Ankara sefirleri 
'•i 'lriyle kabul etmekte oldukları- Bir mektep Radef Simiyonun yaptığı tetkikata 

ı ,.c komitenin planını metbularr olan nazaran meşhur Napolyonun babasının 
hiikfımetlere bildireceklerini söylemiş- YI k 11d1 Bulgar olduğunu söylemiştir. Muhar· 
l"r:rr. DUn Fon Ribbcntrop söz almış.. .- rir ayni suretle meşhur Romanyalı şair 

C • •martes i gününden it:ibare n bir s e ri 
makaıeıeri le yakın t:arı hi n meraklı v e 
egıen t:. eli safhalarını anıat:acaktır 

_ Zevkle takip edeceksiniz 
: ................................................................................................................... . 

HABER 
Memleketin kültürüne hizmet 

etmek maksadile 
1 ikinci kanun t937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vernıe - e baş 1 ıyor 
1 000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ· 

renmek metotlarının en mük~mmeli olan bu takrirleri, dilimiz~. 
memleketimizin tanınmış lisan hocaları tatbik etmişlerdir. 

1Kel1ll~ D lk<el1ll <dln ne ırnınıe 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Öğrenmek istiyenler bu dersleri takip etmelidir. 
Her lisan 90 dersten fazla sürmiyecektir. 

Memur'ar ve askerler 
Üç aylık abon e fiyatı olan 400 kuruş üzerinden % 1 O iskonto 

görecekler ve bu miktarı aylık müsav\ taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

isim ve adresler okunaklı olmahdır. 

r HABER gazetesi ""' 
tır. Bu zat, Almnnya hükumetinin gö- Enkaz orasından 44 Çernanın, müteveffa Yugosla~vya baş- • 
nüllü gönderilmesi nieselesinin bilfıva- vekili PaJiçin, Fransız edinlcrinden 

lSTANBUL 
Gazetenizin Usan derslerine devam için ı•ç ayhk 
abone o luyorum. B irinci taksit olan 120 kuruf 

ile gönderalml ftlr. 
'"~:ı müdahale meselesinden tefrik edil Ceset ~lk8r J ldl Pier Ronsarın, Rus Grizevin Sent 01-
T\'lesini kabul etmemesi muhtemel bu _ Lizbon l O (A. A.) - Porto - ganın Bulgar olduklarını ve bugün 
lundıı'J'.ınu söylc'Tli~tir. Fon Ribbcn- de moz· da bir mektep yıkılmıştır. dünyada yalnız iki kültürün, yani latin 
trop, h:ıli hazır.da İspanyada 35.000 Şimdiye kadar enkaz altından 9 - 1 O ve slav kültürlerinin mücadele ettiğini, 
Sovyet vatanull{lmm bulunmakta oldu- yaşında 44 çocuk cesedi sıkarılmış - istikbalin slav kültürüne ait olduğunu ve 
ğunu bevan ve bircok Sovyet zabit ve tır. Bundan başka 200 yaralı ço - 200 milyon slavın hurufatını Bulgarla-
ubit vekillerinin gönüllülerin talim ve cuk vardır. rın keşfettiğini söylemiştir. 

Adres: 

imza 

=-----------------------------------------------~~ ····-··············-···········-··· .. ······-··· .. ················-·· .. -................................ .... 



Yeni modalar 
Entarisi salkım saçak ' • 

~~~~~--~~--~~~~ 

- Kimin entarisi? 
Diyeceksiniz. 
- Kimin obcak, ya ( düttürüle•. 

~) nın, ya (Deli Ziya) nm, ya (Zil· 
Q Ruvide) nin, yahut ta (Alık Razi. 
l'e) . nm ... 
!ar. Bu sefer de pek gençler soracak-

b
. - Onlar da kim öyle? Biz onları 
thniyoruz kil 

- Siz bilmiyorsanız evdeki an
tıelerinize, ninelerinize, daha olmaz
~ komşu teyzelerinize sorun, onlar 
~e, bu adlannı saydrklarrmm kim
tr olduklarını söylerler. 

- Şimdi bu tipler ortada yok 
l)\u, bunlar artık meydandan büsbü
ti.in çekildiler mi? 

Derseniz ben de size derim ki: 
Onlar gene ortalarda, gene mey

danlarda.. Yalnız adlarını, sanlannı, 
b

1 

iraz da kılık kıyafetlerini değiştirdi
tr. Onların bir zamanlar entarileri 
18.lkım saçaktı; şimdi de kostümleri, 
topları, mantoları allak bullak .. Hat
~ ben, bunlardan, bugünün (Düttü
~ Leyla) smı galiba geçen yıl (Ha
ucr) de bir kere tasvir etmiştim. 

Giinün (Deli Ziba) sını da bel. 
ki Yakında yedeğinde tasması bir 
~ndi ve şapkasının tepesinde bir us-
~rnru ile sokaklarda dolaşırken gö
~rüz. Tabii, böylesinin entari~i de
~lse bile ya fistanı, yahut ta etekliği 
18.lkım saçak olacaklır. 

Yeniler pek bilmezler ama e~ki-
ler bu tiirküyü pek güzel hatırlarlar: 

''Entarisi sallmn saçak,, 
''Sol böğrümden girdi bıçak,, 
''Ben" b" l ı vuran ır yumurca t,, 

'Olamaz ne çare eli şanlıdır 
"Dağlar gibi delikanlıdır!., 

Bu türkü, sanırsam bundan otuz 
beş, otuz altı yıl önce bir iskambil o
~nu ~üzünden Bahaettin isminde 
!IJ' cl.lik.nlı tarafından bıçakla öldi.i-

t\ilen bir mektepli delikanlı için çıkı 
~lrnı§tı ki bunun alt, yahut üst tar:ı

da şöyle idi: 

''Entarisi ala benziyor,, 
"Benim yarim bana benziyor.,, 

"Olamaz ne çare eli şanlıdır,. 
"Dağlar gibi delikanlıdır!,, 

- Bu da şimdi nereden aklına 
~eldi? 

~meırnka clYJme1 
lhı u ırre n sn ıro ı ını 

geuıınn 

~iıaı 
f}je,n ~- fabrikatörlerinden milyont:r 

Diyeceksiniz. Nereden gelecek, 
entariden.. Duymadınız mı} İngiliz. 
ler pijamaları atıp yerine gecelik en Ankara 
tarisi giymeğe başlamışlar: ıimdi bi- Stadının açılma 
zin_ı gazetele~den bi_ri de bu lngiliz- merasimi 
lerın bu yem entarı modası yakında 
buraya da gelir diyor. Gelip gelece· ıstanbuldan Gaıatasarayla Fener 
w• • b"l kid b da Ankaraya gıdlyor 
gmı ı mem ama es en ura en- An.k d 1 • tad · · .. ı k" · karan! ara a yapı an yenı s yomun 
tannın en guze zev mı çı ar b d . 1 ıl v b 

. . . .. .. ayram a merasını e aç acagmı ve u 
yahudilerdi. Cumartesı gunu bakar- merasime Ankara, lzmir, İstanbul bi· 
dık. Genç, ihtiyar, orta yaşlı, bütün rincilerinin iştirak edeceğini yazmış -
yahudi erkekleri kışın ceket panta · tık. 
lonlarmm; yazın da yelek pantalonhı 1stanbulda.n Galatasaray klübü de 
nnm üzerine sakız gibi bembeyaz bi- davet edilmiş bulunmaktadır. Müsaba 
rer entari geçirir; piyasa, gezme yer- kalar 15, 16, 17 birincikanunda Fener, 
lerine doğru öylece salınırlardı. Hele Galatasaray, Altınordu (İzmir) ve An
yaz cumartesilerinde bu, düz siyah karagücü arasında turnuva şeklinde ya 
pantalon üzerine beyaz patiska giy- pılacaktır. 

1sta.nbuldan bu müsabakaları ve me
miş yahudi erkeklerinin Hasköyden 

rasimi görmeye gidecekler için hususi 
(Çık salın) tepesine çıkışları ve ora- bir tren hareket ettirilecektir. 
dan Okmeydanına, Kasrmpaşadaki -----.----------

havuz başına bir salınışları vardık: Basketbol 
görülecek şeydi. Sonra Balattakile-
rin ayni kıyafetle kafile halinde (B0s Müsabakaları 
tan iskelesi) (Kazıklı bağ) gibi seyir yapılıyor 

yerlerine ağır ezgi, fıstıki makamla Galatasaray klübü basketbol şubesı 
akın edişleri de pek ömürdür Onun tarafından bütün klüplerin iştirakile 
için o zamanlar sakız gibi bembeyaz, büyük bir turnuva tertip edilmiştir. 
patiska entarilerle mahalle kahvele- Memlekette basketbol oynıyan bütün 
rine, çarşılara, pazarlara giden Türk· takımların iştirakini temin maksadile 
lerle, birçoklan (Cumartesi kiban) bu turnuva üç kategori arasında yapı
diye alay ederlerdi. lacaktır. Basketbol turnuvası 19 ka • 

nunuevvel cumartesi akşamı başlana . 
Gene o zamanlar entari denilen caktır. Turnuva her hafta cumartesi 

nesne ev içinde çok rahat bir şey ola- akşamları Galatasaray klilbü salonun
bilirdi; fakat entari ile mahalle kah- da yapılacaktır. 
vesine, çarşıya, pazara gitmek kadar---------------

hafiflik, laübalilik olamazdı. Olamaz- Çeki Karlin 
dı ama dairedeki mümeyyiz, yahut An karaya aldlyor 
başkatip beyden tutunuz da odacıla· fit 

Galatasaray ve Güneşle berabere ka
ra, kapıcılara kadar başta devair me· lıp Fenerl"le · m ~1· ed Çek 

ı rı ag up en pro-
murlarr olmak üzere bakkal, aktar, fesyonel Çeki Karlin takımı, cumarte
biletçi, imam, müezzin, muhtar gibi si ve pazar günü Ankarada iki müsa.
birçok kimseler gecelik entari ile Ta baka yapacaktır. 
Kasımpa~ac!:ın t6 Kocamuırtafapa§a İllr -~ GeilÇJer tifrlf~. fldncf .lral"-
dan, ta Eyiipten, ta Beşiktaştan, hat· §ılaşma da Ankaragücü ile olacaktır. 

ta ta Üsküdardan kalkıp elde muşam 
ba fenerlerle Şehzadebaşma, rahmet. 

li kel Hasanm, kavuklu Hamdinin o
yunlarına gelirlerdi. Entari ile değil 

ynlnız geceleri, giindüzleri bile sokak 

sokak, mahalle mahalle dolaşanlaı 
">ek çoktu. 

Entari ile o zamanlar sokağa çık· 
mıyanlar ve o kılıkla sokağa çıkmavı 

bir hafiflik, bir züppelik, bir zibidili'· 
sayanlar yalnız kimlerdi biliyor mu : 

sunuz? Ki..ilhanbeylerle, tulumbnc•· 
!ar .. Lakin bunlardan da çoğunun ~n
kakta aleme karı:ı gösterdikleri başı , 

bir hafiflik, başka bir 15.übalilik var 
dı ki, o da ceketsiz sade yelekle, ya-

hut, yeleği de atarak salt mintan veya 
iç fanilası ile dolaşmaları idi. lngiliı.
lerin yeni entari modaları, eğer bu
raya tekrar gelecek olursa dilerim ki, 

yeni, alafranga bir moda diye evleri11 
de gecelik entarilerini sırtlanna, ta. 

kunyelerini ayaklarına geçirenler so
luğu Şehir Tiyatrosunda, Gardenbar· 
da, Taksim bahçesinde almasınlar. 

O. Cemal Kaygılı 

Macaristan 
lrlandayı yendi 

Macaristan ve İrlanda futbol takım
ları maçını, İrlandalıların iki golüne 
mukabil, 3 gol atarak kazanmışlardır. 

- Bir hayli döndüm galiba .. 
§'imdi nasıl duracaktım! .. 

Pek"i 

Fransanın en çok takdir toplıyan 
oyuncusu 

Kaleci Biden 
Garip garip 

havai 
tabiatları olan 

bir gençtir 
Yalnız Rasingin değil, şüphesiz bü

tün Fransanm en çok takdir edilen ve 
zevkle seyredilen oyuncusu meşhur A· 
vusturyalı kaleci Rudi Hiden'dir. 
Açık göz Hiden bunu bilmiyor de· 

ğil. Onun için oyun esnasındaki hare
ketlerine, tavırlarına, top tutuşlarm.ı 

çok ehemmiyet verir ve bunların "ex
cntrik,, olmasına dikkat eder. Hatta o 
kadar ki, evinde bu jestleri bilhassa ta. 
lim ettiğini görenler de vardır. 

Hidenin kadınlar içinde birçok peres 
tişkarlan vardır. O, bunu da bilir ve 

evli olmasına rağmen bu kıymetli ta
raftarlarını muhafaza etmeye çalışır. 

Futboldan sonra en fazla sevdiği 

Fransadaki Türk 
güreşçisi 

Mehmet Arif 
Bu balta gene 
Malmerg ile 
dövUşUyor 

Pariste geçen hafta yaptıkları çok 
heyecanlı güreşte, berabere kalmış olan 
Amerikalı John Malmerg ile Türk Meh 
met Arif 14 birincikinun günü tekrar 
karşılaşacaklardır. 

Bu müsabakanın büyük ehemmiyetin 
de~n•u: ga:r:etelcrf uzun u:r:adıya 

bahsetmektedirler. Bu karşılaşmadan ev 
vel de geçen hafta Mork Passmanı ye· 
nen ve tstanbulun tanıdığı Rus pehliva
nı Kola Kwaryani de Henri Deglane'e 
karşı çok muvaffakiyetli bir güreş yap· 
mış olan Frank Bronoviez ile döğüşe· 

cektir. 

M. Schmeling 
Birden bire nlçl n 
Amerikaya gitti 
Meşhur Alman boks şampiyonu Şmc 

lingin, ani bir surette Berlinden Ame-

dans etmektir. Bunun ıçın, Rnsing 
klüp reisi Mestre, kendisini karısının 

kollarından kurtararak dansingden id
man sahnsına sürükleyinceye kadar bir 
hayli müşkülat çeker. 

Hidcnin, kalecilikten başka bir me • 
ziyeti daha vardır: fırıncılık ve pasta
cılık. Hamur yoğurmakla top tutmak 
arasında bir hayli fark olduğu halde, 
o, her iki işte de büyük bir kab"liyet 
gösterir. Profesyonel olarak Parise 
geldikten sonra bu eski mesleğine de -
vam edememek mecburiyetinde kaldı
ğı için çok müteessirdir. 

Hiden çok hassas ve çabuk mütees
sir olan bir gençtir. Fena bir gol ye
yince yere yatar ve hıçk111klar içinde 
saçını başını yolmağa kalkar, iyi bir 
tutuş yaptı mı etrafa - pek de hoş ol -
mıyan - dişlerini gösterir. Fena tabi-
atları vardır, kendisini tehdit ettikleri 
için rakip muhacimlerine düşmandır, 

oyununu bozuyorlar diye kendi müda
filerine çatar durur. Fakat bu kötü 
huyları onun Fransanm en çok alkıf
lanan oyuncusu olmasına hiçbir m .. 
man mani olmamaktadır. 

Veni bftır spor 
modası 

rikaya hareket etmesi boks fil.eminde Amerikalı kadınlar arasında şimdi 
büyük bir merak uyandırmıştır. bu spor moda olmuttur. 

Havr'dan vapura binerken kendisile ---------------
görüşen bir ga?.eteciye Şmeling. ani ha Fransa 
re ketinin sebebini şöyle izah etmiştir: 

- Dünya şampiyonluğu için, Bra- Yugoslavya 
dokla karşılaşmak benim hakkımdır. 

Böyle oıduğu halde, benim tekrar Joe M 11 li takı m 1 ar bu 
Luisle karşılaşmam hakkında Ameri -
kada bir cereyan uyandığın haber al- pazar k arşı 1 aşıyor 
dım. Mağlup ettiğim bir adamla tekrar Önümüzdeki pazar günü Pariste 
döğüşmemde hiçbir sebep yoktur. Park dö Prens stadında Fransız ve 

Bu vaziyet dahilinde, meseleyi biz· Yugoslav milli futbol takımlarının çar
zat kendim halletmeğe karar verdim. pışacağı malfımdur. Bu müsabakanın 
Amerikaya sırf bunun için gidiyo- hakemliğine İtalyan hakem Barlassina 
rum.,, tayin edilmiştir. 

Bavramda }' alnız 
111 

Si 
Çıkacaktı.r 

~~- du Pontun kızı Etel diltf ont ile 
~ cumhurreisinin küçilk oğıu ı 
'1 li_n Ruzvclt nişanlanmışlardır. 1 1 

lll.~ n.ışan epey mUddct gizli tutul-
1 

~ : nuzvcltin seçmelerde kazanması 1 

~~'rı: ilan edilmiştir. Resimde görü-

ilanlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 

Ankara Caddesinde Vakıt Yurdu V AKIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 
nışanıı kızdır. 
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Hatıralannı anlatan: Alman korsan gemlııi "Deniz kartalı" nın süvarisi 
t{.ont Feliks /on Lv.kner Cesedi yatağa yatırdı, örttü... Bu afacan ve , 

- se - k . . 1 .,, a gittı 
Peşimize düşerlerse diye tedbir de alm~yı canavar ÇOCU Y:~.I ~;i~~.~~;~~~ ?.r~k~.~~yu~~~duğunu oıt, 
ihmal etmedik. Depoda kalan flşeklerın Ge~~~u~e~~~~~~r~~d:~:!:~; arasına yollardan geri dönerek Havvanm oda- ceklerdi... o da, bu fırsattan isti:ade 
hemen bepSlDlO barut(arJnJ yarJd80 fazla kanşan tam uzviyeUl SUnbUl aminde sına varmıştı. Fnkat buranın kapısı • derek, istediği taraf~ gezecekti. 

1 
kUçilk zenci çocuğu. u.sra geınl.'1nde nın kilitli olduğunu farkedince, pence- İşte, bu kadar sogukkanlıca ve 

ÇI ka1arak ağızl&rlDI bir kAğıf 8 yapmadığını koymıyor,. Onun bu sırrını renin açık Oırakıldığı;ı düşUnmüştii. ranhk bir maksatla böyle bir mnce 

kapayıp kum doldurduk bilen, §imdilik bir tek kadın vardır. o ÖyleU'!U>, oradan girmeli... Oradan yı, hayatı pahasına göı.e alıyord. u .. p; 
dn, cslr tacirinin metrQke.,ı olan Havva .J ~ 

· · ı · · d kapıyı içerden nasıl aç- labı açıp da arkadaşının cesedını I · "P rle olan motörbot dokuz ı du. Pavlsen bunun sebebını kumand:ı- dır ki, sunbUIU, müstakbel bir zevc o a gırınce e, .. .. • . . . . . 
smı e " .. . eli. mil na izah etti. rak gözüne kestırmı~ur. ma.k mümkün olduğunu biliyor... da gonınce, hıç ıstıfını bozmadı. 

metro boyunda. gu~l .bır tekne! • · Kendi yerine tekrar döndU. Oranın varda asılı duran kandil, zavallı~ ıı 
kemmel bir de motorü vardı. SUAhlan- - Tekneye biraz safra ilave ettik i 1 . b' 1 b .. 1•.. tı d 1 t ,.oıv .. 

1 
· ilah- Köpekler, kediler, bilmed k erı ır penceresinden geminin dışına çıktı. p u un meyus sura nı ay ın a ı.1 

mız da muk~~l.. ş şlmdı bu s de ondan... Motör çok kuvvetli oldu. muhite girdikleri zaman, her yeri do- lere tutuna tutuna aşağıya kadar in- Bir gözü kapalı, öteki açık ... Fakat~ ıli?I 
1arın cephanesını bulnuy~ kalmıştı. , ğu için tekne hafif geliyordu.. laşmak, her eşyayı, her insanı mm· di Pencereden doğruca Havva.ya ait görünüyor ... Aralanan dudaklarını!>~ 
Cephaneyi nasıl elde etmelı? Fı'lhak'k otö·rde ı'ki tona yakın a · . . ' - k ht 1 bel. · • 1 a. m ~ - cıklamak, koklamak, tartaklamak is- kama.raya gırdı. Oranın boş oldugunu an pı ı arı ırmış... ~ 

Mühimmat, askerlerın kışlası yanın- ğtrhkta muhtelif eşya gizlem~tik ve terler ... !şte SUnbül adlı bu Afrika ç~ gördüğü için fevkalade memnun kal _ Bu maktul arkadaş manzarası, ~ 
da kilitli bir depoda saklıydı. Ana.ht:1- bu teknenin silratini arttırmıştı. Ku • cuğu da, öyleydi. Geminin her yerini dı. Tecrübe etli. Kapı içerden hakika. beş çocuğunun keyfini bile kaçırı1111 ' 

rı da daima muhafızların bulundu~ mandan bu değişiklikten pek memnun dolaşmak, her esrarına nüfuz etı;nek. ten açılıyor.. Sünbül, Bülbülü, kanlı örtüleriyle ıt 
yerde asılı durmaktaydı ve ora.dam~· oldu ve bize teşekkür etti. Zavallı a- ten bir türlü kendini alamıyordu. Ba- Artık, yapacak şey, basitti. Dolabı likte sırtına aldı. Ve demin, tenhll 'tıı 
temadiyen bir nöbetçi aşağı yukarı gı. dam, ilave edilen safranın mahiyetim husus burasının pek meraklısı olduğu açtı. Ceset de orada ... Kanlı bezlere sa- duğunu gördüğü koridorlardan yu~ 'tıı' 
dip gelmekteydi. Kimse görmeden a- bilse ve hele bombalar üstünde otur • türlü türlü beyaz kadınlarla dolu bu· nlı duruyor .. Cesedi, bu örtüleriyle be çıkarmak istedi. ~ 
şınnak imkftns1z.. Ha.yatta. imkansız o- duğunu farketseydi, teşekkür aklına lunduğunu da sezmişti. raber sırtına aldı .. Koridorlarda yürü- Ce;cdi bu suretle t~ıyıp durur: n! 
lan hiçbir şey yoktur. Bu mesele de bile gelmiyeceği muhakkaktı. Lakin Onu biraz evvel yatağında yalnız bı· meye başladı. Maksadı, onu, kendi ya- kulagına kadm seslen ve dualar 9 
hiç akla. gelmiyecek bir §ekilde ba.lledi· bir şeyin farkında olmadı. raktığımız sırada, yatakhaneyi karan- tağma yatırmak, yorganlarla sımsıkı dr. Başını kaldırıp, cesedin altınd 
liverdi. - Bu kadar hazırlıklann faydası lık istila ettiğini farketmiş, bu gece- örtmekti... Bu canavar tıynetli çocu- fıldır fıldır gözleriyle baktı. 

Bir fare yakalanmıştı. Arkadaşlar. ne? Silahınız. motörünüz ve erzakımz yi böyle atıl geçirmeye kail olamamış. ğa göre, bundan daha basit bir şey o. Dehşet ... İki şahıs onu görmüş .. 
dan Şmit ile Mellerin akıllarma. dlhi- mükemmel olduğunu anladık. Ama bu tr. Sünbül, kabına sığamıyan çok acar, lamazdı. ÇünkU, şayet o, geminin öte- kat bunlar kadın.. Kadınların ge\ 
yane bir fikir geldi. Bana. danıştılar; motörle açık denizde dolaşamıyacağı. çok ha.yatiyetli bir çocuktu. sini berisini kolaçan ettiği sırada, ya- dikleri k.~r~~ ahvali ı:uhiyesini a.nl• 
tasvip edince de işe koyuldular. Fa- nıza. göre firannızdan ne umuyorsu • Gözleri karanlık içinde ışıldıyarak, takhane teftiş edilirse yatağının mUn makta guçluk çekmedı. Hemen, sırtı' 

· aklarına bir kordcll bag-lanıp nuz? kalkmıştı. Evvela kapı ta.rafına doğ- hal olmadığını, bilakis', içinde kendisi- daki yükü yere bırakarak, beyaz~ 
renm ay d 1 "tt' K.. krk ıceo 
ealverildi; kedi de peşinden .. lngiliz - (Devamı var) ru yürüyerek, koridorlardan aşağı in- ne benziyen bir çocuğun yatmakta, göz 

1
.1kn harın yanmatgıyı .. 0.~d .. 1_.: uf 

1 
k eraklıdırlar· fare ile ı uyunu yap ı. enı gor ugu, ot 

ı:ı~:ı~:C arı: herkesi alftka.landır. dığı bu mahlukları, iyice kokla~ı;. % 
~ "y . . . f takladı, hırpaladı. Sonra, hevesırıı f ·ıı. 

dı, hatta nobetçıyı bile: :Meller bu ır- lünün dilediği gibi aldıktan sonra,~ ~il 
satı kaçınnıyarak hemen anahtan ka- dınları oldukları yerde bıraktı. ec~ 1i:ıi 
pıp cebine attı. sırtına yüklendi. %· 

İşimiz olınu.~u. Fa.re yarışma niha.- A oğlan! Bu gecelik macerayı 'lıtı 
yet verdik ve do~ depoya. koştuk. görsene ... Cesedi yerine bıraksan, Yah 
Hemen ~ı~a bır sandık fişek çıka. but denize atsana ... Hayır!.. Evvt "1ıı 
rarak gizledik. Misafirlerden birini dağdan kız kaçırır r·r::;; ......... - .. ·--···-·-·-·····-·s planını yerine getirdi.. Usulla yats} !t!ı 

Firarmıız esnasında peşimize dUşer- : : haneye sokuldu. Cesedi kendi yntı! 
lersediyetedblrdealma.yıihmalet- gibi götürmek ne büyük kabalak?!.. i lskenderF. Sertelll l nayatınpyeniyenimaceralarpe!Ji ~t' 
medik. Depoda kalan fişeklerin hemen Prenses: tUmdatı beklemezdim. Hiç olmazsa ev .! ............. -... =.~~ .. = ................. 5 gemiyi dola mı ya başladı. 
hepsinin banıtlarzm yandan faz.I~ çr- - Şimdi, Semranm (Melek raksı) , sahibinin hatırını sayarak bir kere özür • * * 
kararak ağızlarını bir kA.ğrtla kapayıp nı seyredeceksiniz! dilemek icap etmez miydi? Şimdi misa· hayretle kaldırarak düşünmeğe başladı. - Artık, çok yoruldunuz.. En J li 
kum doldurduk. Bu suretle ilk ateşte Diyerek aalnun ortasının boıalmasr- firlerime ne diyeceğim ben.? - Bu kadar muvaffakiyetli Arap hastalarımıza da bakıldı, efendirll :~ 
kur§un kumla sıkışarak namluda ka • nı işaret ctmitti. Davetliler derhal ke· Prens Vilhelm hayretinden ne söyliye dansları yapan bu kadının Kudüs hudu- Gidip istirahat etseniz... '\in 
lacak ve böylece tüfeği kullanılamaz nara çekildiler. ceğini bilmiyordu. dundan Türkiyeye geçmiş bir casus ol- - Pek alfı ... Allah rahatlık veri 
bir hale getirecekti. Ayda Semrayı getirmek üzere yan o- - Niçin tevkif etmişler acaba .. ? duğunu söyliyen polis müdürü bana faz Gidiyorum ... 

lngiliz fişeklerini "Alman mamula • daya geçti. Odada Semranın yarım bı- - ~itmiyorum.. la tafsilat vermekten çekindi. Guya er- Havva, hasta.lannın başından n)' 
tı,, yaptıktan sonra depoyu kilitleyip raktığı şampanya kadehinden başka bir davetlilere dönerek şöyle bir yalan kanıharbiyede Semra aleyhinde birçok dr. Hadım Reis, kendisini defalarla t 
a.nahtan yeni bir fa.re yarışı sayesin- şey yoktu. uydurmağa mecbur oldu: vesikalar varmış .. Bu güzel sanatkar rik ettiği için, fikirlerini daima do 
de yerine koyduk. Ufaklara ıordu: - Aziz dostlarım .• Dansözümüz bir- (Lavrens) tarafından Berline gönderil- dobra söyliyen bu adam üzerinde Jıf 

Motöre lüzumlu olan benzini hatta - Dansöz nerede? denbire hastalandr. Kendisini hastaneye miş imiş .. Benim aklım almryor bunla- ettiği iyi intibadan memnundu. 
- Görmedik.. Belki salondadır. kaldırdılar. Size bu can sıkıcı haberi rı .. Genç kızın elinde Türk pasaportu Diğer taraftan, bir kere odasınB 

ihtiyaçtan fazla bile temin etmiştik. Diye cevap verdiler. ıc 
Depoda benzin tenekeleri hiç eksilme- vermek mecburiyetinde kaldığım için var. Ve ben Türk polisinin böyle bir ramak, oradan, meş'um cesedi del1 
mlşti; fakat her nedense içlerindeki Prenıeı tekrar aalona geçti .. Güzel beni mazur görünüz! tuzağa düşmiyeceğinden eminim. Bu iş mek istiyordu. Haremağaları, sed)re 
benzin suya tahavvUl etmişti ve bu • dansözü aradı .. Semra göze görünmil· Bunun arkasından garsonlar, salonun te bir yanlışlık olsa gerek. çinde SUnbülü götürür götürrneı 
nun kimse farkında olmuyordu. yordu. ölgün havasını tazelemek ve davetlileri Vilhelm, prenses Aydaya fazla bir i§i halletmek istemişti. Fakat tall1 

Prensesin kafasında derhal bir istif· tekrar neşelendirmek için şampanya şey söylemedi .• Elini öperek Falkenş- esnada, Hadım Reis, adamlariyle bil' 
Motörün tamiri bu sırada tamam-

lanmış, tekne . boyanarak denim indi
rilmiştL Firar gilnümilz yaklaştığı i· 
çin Grün, kamp ile müstahkem mevki 
arasındaki telef on hattı üzerine bir ko 
mütatör koydu. Bu sayede telefon hat.. 

tını icabında derhal ve kolaylıkla. ke
sebiıecek'Uk. Bir bodruma. yerleştirw
ğimiz radyo sayesinde kamp kuman • 
danının müstnhkem mevki kumandanı 

ile olan muhaberelerini mükemmelen 
dinliyorduk. Bu sayede firanmız için 
çok faydalı birçok malfımat elde e~ 
tik. 

Körfezde gece motörbotlar dolaşı
yordu. Bunun bizim kaçmamıza mani 
olmak için olduğunu öğrendik. Gündü 
zün bu kontrola ihtiyaç görmüyorlar, 
aydınlıkta böyle bir teşebbilse girişe -

miycccğimizi sanıyorlardr. Bu sebeple 
biz de gece değil , gündüz kaçmıya ka
rar verdik. 

Firar hazırlıklarımız ilerledikçe be • 
nim romatizma da artıyordu. Kuman
dan, hastalığım arttıkça bana kat'§ı 
daha samimileşiyor ve beni sıhhatte 
görmektense böyle kaçamıyacak bir 
halde hasta görmekten daha memnun 
olduğunu istemeden belli ediyordu. 

İş1er tam yol una girmişti ki, kuman 
dJ n Turncr motörle bir gezintiye çık
rr.:ık istiyerek hepimizi tela~a düşürdti . 
:.ı.·a vaziyeti farkcdersc? 

I:!ımandı:ın dümen kullanmaktan pek 
1 J lamyordu; dümene o geçti ve reçel 
k utusu bombalarnnız gizlendiği yerin 
üstüne piposu ağzında, rahatça kurul
du. Motör, eskisinden daha iyi gidiyor 

ham kıvnlmııtı: dağıtmağa başladılar .• Caz çalıyor, ve taynın şatosundan ayrıldı. likte kapısına gelmiş: 
- Acaba prenı Vilhelmle bahçeye mi genç çiftler ortaya iÇıkarak dönüyordu. S d. h - İkinci koğuşta ölenler oıscf.~ 

,.ıktılar? Semrayı alkışlayanların arzulan kur- em r 8 1 Van 1 8 r p y d ı t· · ı d · :ı ar ım arına ye ışın. • emiştı ,,. 
Prenses salondan ayrıldı.. Uşakları saklarında kalmııtı. h UZU rU n d 8 Bunun üzerine Havva da, kapı)1 •· 

bahçeye gönderdi. Salona çöken neşesizlik çok sürmedi.' payıp çıkmak mecburiyetinde knıııV1 d Müddeiumumi bir erkanıharp yüzba-
Fakat, bu aıra a prensesin yanına Şampanya içenler kendilerine çift ara- şısıydr .. Askeri mahkemenin reisi bir tr. '-

ııokulan ihtiyar kapı bekçiııi hakikati mag-a koyuldular. Bu hadiseden en çok Artık fazla durulmaz. .. Gı"tmeli··' Alman generali idi. İki kaymakam ve 
meydana çıkamu§tı: üzülenlerden biri de hiç şüphe yok ki 

O ·· ı · f' · · · bı'raz 0··nce iki binbaşından ibaret olan azaları rei-- guze mısa ınruzı Prens Vilhelm idi. 
P

olisler alıp götürdüler. sin ııağmda ve solunda oturuyordu. 
- Semrayı neden tevkif ettiler? Se sa d ı · t d Dedi .. Prenses Aydanın ağzı bir karış mra maznun n a yesıne o ur u. 
Diyerek düşünüyor. Şampanya içtik- iki süngülü Alman jandarmaııı Semra-

açılmı9tı.: re, bu sual beynini kemiriyordu. Daya- k d k d _ Ne diyorsun .. Polisler 'mi alıp gö- ,. nın ar asın a aya ta uruyordu. 
namadı .. Salondan çıktı.. Telefon~ aç· M .. dd · • ·· ·· d k b türdüler? u eıumumı onun e epeyce a a· 
tı. rık duran bir dosyayı açarak Semraya 

- Evet Prenses .. iki otomobil bahçe- - Allo .. Al!o .. Berlin polis müdürünü sordu: 
de bekliyordu. Sizin haberiniz yok- istiyorum. _ Adınız? 

muydu bu hadiseden .. ? Biraz bekledi .• Şimdi prens, polis - Semra ... 
Prenses şakaklarını oğuşturarak ce· müdürile konuşuyordu: - Nerde doğdunuz? 

vap verdi: - Ben prens Falkenştaynın evinde· - 1stanbulde .. 
- Hayır .. Fakat, bu nasıl olur? Ev yim. Burada garip ve çirkin bir hadise - Nerede büyüdünüz? 

sahibine haber vermeden misafirlerden oldu. Davetlilerden Türk dansözü Sem- - istanbulda .. 
birini alıp - dağdan kız kaçırır gibi - rayı hiç kimsenin haberi olmadan tev- - Buraya gelinceye kadar nerde otu-
götünnek ne büyük kabalık? 1.. kif edip götürmüşler .. Bir skandal olma ruyordunuz? 

Sendeliyerek lçeriye girdi. sın diye mi? Güzel bir tedbir .. Fakat, - istanbuld. 
Bu kara haberi ilk önce şüphe yok ki büyük bir nezaketsizlik... Ne diyorıu- Azalar hep birden gülüştüler. Müddc 

Prens Vilhelme açmak Uizımdı. nuz? Semranın suçu hakkında bana iza iumumi ıorgusuna devam etti: 
Yanına sokuldu : hat vermekten korkuyor musunuz?... - İstanbula Filistin den geldiğini SÖJ 

- Misafirlere rezil olacağım, prens l Garip şey .. ! Erkfinıharbiyenin bu işle lüyorlar .. buna ne dersin? 
Çok fena hir haberle karşılaştım şimdi.. ne alakası var? .. Casus mu dediniz? 1 - Y<ılan ve iftiradır derim .. 

Vilhelm gözlerini açarak sordu: Fakat, bu kabil değil 1 Kendisi dün ge· - Elimizde vesikalar var. 
- Kocanız bu gece hiç gelmiyecek ce benim misafiı :mdi .• Onu çok yakın· - Onlara da uydurma ve sahte vesi· 

galiba .. ? 1 dan tanıyorum .• Türk dansözü sadece kalardrr derim. 
- Hayır. Bundan daha mühim bir şen, sevimli bir sanatkardır. Ne dedi- Müddeiumumi kaşlarını çatt: 

hadise. Semrayr polisler tvckif etmişler. niz? O Lfıvrensin hafiyesi miymiş?!.. - Divanıharp heyeti huzurunda bu-
- Ne diyorsunuz .. tevkif mi · etmiş- Kabil değil.. Bu olamaz. Siz rüya görü- lunduğunu unutma! Şimdi elimizdeki 

ter? yorsunuz 1 Semra Arap değil, Türktür.. vesikaları birer birer göstereceğim sa-
- Evet .. Yan odada otururken gelip Prens Vilhelm şaşkın ve mütereddit na 1 

almışlar. Bu nezaketsizliği Berlin zabi· bir halde telefonu kapadr.. Kaşlarım (Devamı var) 

cesedin bir çaresine bakmalı... .rl_ 
Adam öldürmemiş ·değildi. 131 

rakibelerini, nice defalar gözucuYJI\ 
işarette bulunarak cellida. ve~; 
Bunu Hacı Musta:f anın gözdesı) , 
iktidar mevkiine dayanarak yaprll~ 
Belki de gene böyel bir iki cann tP 
sa, efendisi ona bir şey söylcı1le C 
Hatta, tereddüde bile mahal yokt~· 9' 
ha ne idüğü belirsiz iki üç köle) 1 ~ 
rete yolladı diye ağız açılır mı~dı ~ 

Havva, Bülbülü öldürdüğü ıcırı .11 ~ 
geçerse, kendisine kanuni bir JJ'les (!' 
yet gelir diye korkumyordu . .Aslıı··,,ı 
nun tereddüdü, o yolla başka ı1111~ 11ııJf 
leri meydana çıkar, Sünbül yal<ll 
korkusuydu! n'°r 

Bütün endişesi bundan ileri gc 1 

du. İşte o zaman mahvolurdu. 
Kamarasına vardr. oJlııı!l
Kapıya. anahtar uydurdu. P ·r ~t 

G . 1 B d " :ı;ı · ' yor. arıp f.!eY ••• u a ne... . 0cP' 
baktı ki , ne görsün? Kapı kilitl.1., f" 
Bu kadar dalgınlık etmiş miydı · :0,ıı 
kat, yır! Kiliteldiğini hatırlı~ 
Öyleyse. ne olmuş?.. . ti· f'ıl1 

Eli hemen mahut dolaba. gtt )'°Y. 1 

gibi dona kaldr. !çi boş ... ~~0rtlS' 
Aklı başından gidecekti. ölil, 
m1ş mıydı? .. Ne olmuştu? 

fDeoomı wr) 
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Yazanlar : lnglllz ordusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Colllna, 
Mef hur seyyah ve muharrir t.ovvell Tnomas 
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Tezatlar kOlleksiyonu Kudüste 
Musa Peygamberin, karışıkhk çıkınca muallak kayanın 

liarpten perişan bir bale gelmiş olan 
düste, güneşin doğduğunu gördüm 1 

,llört bir köşesini dolaşmış olduğum 
~ Yada hiçbir manzara benim üstüm
't, bu kadar tesir yapmamıştı. Hristiyan 
~n bütün mukaddes yerleri hep etra
. da idi ve burasını tekrar hristiyan
tın buyruğu altına getirmek için ya· 

muazzam f edakarlığm hikayesini 
Üz dinlemiştim. Merak ve heyecan 
i o kadar sarmıtşı ki, akşam üstü 
.ıayan hikayenin bütün bir gece sür
U~ olduğunun farkına bile varmamış· 
· Macerayı anlatan arkadaşıma: 

....._ Todd - dedim - yorulmuş olduğu
biliyorum. Fakat seninle şehri dola~ 
k istiyorum. 
' Olur 1 Ben de şehirde bir dolaş

istiyordum. Şu bizim Bensonla Hog 1 

Pşayr nerede kakılıp kaldılar? 
() sabah mukaddes Kamama kilise· 
i gördüm. isamn Kudüse muzaffera
girdiği ve şimdi duvarla örülü olan 

tın kapıyı gördüm. Asılı duran kaya
kubbesini (Haremi Şerif) gördüm. 

.~.kubbe Süleyman peygamber mabe· ı 
~~il temelelri üstüne kurulmuş ve tb-
tt 1ın peygamberin oğlu ishakı kurban 
~ llıcğe çalıştığı yerde bina edilmiştir. 
.~hudilerin Tabutu - sekine dedikleri 

altına saklanan tabutunu gördüm 
derin bir uçurumun üstünde asılı dur· 
makta ve içinden tufanın su uğultuları 
işitilmektedir. Bu kaya üstünden Mu· 
hammed peygamber Burak adlı beyaz 
ata binerek miraca çıkarılmış. Müslü
manlar ahret günü muhakemesi için 
İsrafil surunun bu kayadan öttürüle-

tuttular; Y. M. C. A dediğimiz genç 
hristiyanlar cemiyeti mukaddes şehrin
de kalmış olan Rus hacılarını besledi. 
Gerilerde de İngiliz toplan görülüyor
du. 

Bunların hepsi hayrete şayandı. Fa
kat en büyük şaşkınlığa hristiyan ma-

hallesinin sokağında gezerken uğradrm. 

Yolumuzdan Araplardan mürekkep biı 

grup geçti. Bunlardan birisi arkadaşla· 

rından daha kısa olmakla beraber gö· 
ziime battı. Bu adam genç bir çocuk gi
bi cılız bir adamdı; fakat ötekileri ara
sında daha ilk bakışta temayüz ediyor-

du. Kendisinin bu grupta şef olduğu 

pek belli idi. üstünde bir Arap elbisesi. 
yanında Mekkc prenslerinin bellerine 
taktıkları gıbi eğri bir kılıç vardı: fa. 
kat sakalszzdı ve İskandinavya korsan
ları kadar sanşınd!. 

(Devamı var) 

ceğine ve tanrı tahtının bu kaya üstü- ----------------------::-:------------------:--:::----------
ne kurulacağına inanırlar. eı·z .• ,..... gör u·· şu·· nı u·· z e g o·· re 

Kudüs bir tezatlar koJleksiyonu idi. 1 • 1 

Haremi Şerifi Britanya askerleri mu- F ı· ı ı· st .• n nı u hare be 1 eri 
hafaza altına aldılar. 

Fakat bunlar Allenbi tarafından Hind - 20 -
Fakat o çorak yerlerde mfühiş 

telefat vcrmi.JTerdi. Geriye yalmz 1900 
ki§i 9ötiircbildilcr. 

* ıı: • 

Burcuhı size Salt muharebelerinden 
üçiincii süvari /ırk.ası yavcrliğinde bu.
lwımu§ olan şimdi Mersin ticaret oda
sı başk<ltibi arkadaşım L ütfi BiilriUme 
zin bir hatırasını anlatayım: 

"Her iki Salt muharebesinde de Esat 
paşanın 1.unuıııdasm<la bı<lwıan üçün
cii sUvari f ırkamızm çok miihim roW 
olmu.J, muzaff eriycttc ise Esat paşanııı 
şahsan çok biiyilk tesiri 9üriHmii.ştür. 

'J'ifrk piyadesinin bıt yüriiyiişiı ger • 
çekten görülmeye §ayandı. Talimhane 
nwıJdanında hareket eder gibi mmıta
=am aralıklarla ilerliyen askerlerimizin 
ü11ihıdc talimhancniıı tam istedıği şe
kilde, takım ve böliil: 1Mmıandmı1art 

yer almı§tı. Mütemadiyen saf haricı 

kalan yaralı oo şehitlerin lm~luklarım 
doldurarak lnt cchcmıcmi ate.Jten hiç 
/iltur getirmeksizin ve en a~ dahi olsa 
booalanw.ksızın ilerliyen avcı hattını 

en katı yürel:li ve birçok muharebeler 
görmü.ş üısanl.arrn bile seyretnıesinc 

imkaıı yoktu. 

cutlu alay bıı idi - merkezde bulunııyar 
dıı. Saatlerce miiddct telefona ccoop 
vermedi. llarc1ret saati artık ya1claş
nıı§ bulunuyordu. Emri. hemen ya:::ıp 
siival"i haberciyle göndermek mecburi
yetinde kaldım. 

Şafaktan evvel fırkumız karargcilu 
harekete geçti. Birinci alaym bulun
clıığu istikamette ilerledik. ônümüzc 
çıkan 'Z§ıkların, birinci alaya ait oldu.1; 
Zannı 'biiyü1c bir hayretle görmiyc1im 
mi9 llalbu'ki bu saatte her iki ccnaht~ 
da piyade ateşi başlamış ve kıtalar clii§ 
manla tem.asa gelmi§fi. 

~sa peygamberin tabutunun, Kudüs 
~ti tahrip edilirken. bu muallak kaya
~ dibine saklandığını söylerler. Kubbe 
\itlı\'.yan efsanelrile dolu olduğu halde 

M&:tnt (ıll• 4 t 
• 

O sımda yalnız altıncı ve sekizinci 
alaylardan nıiitcşckl:il olan fırkmmı 
emrinde piyade 1 iııd, 143 üncü ve 
145 inci alaylar da uardı. 

H<ikinı mevkide bulıınmı ve sayıccı 
bize çok ü.~tiin ol.an dii:.,mıanı Salt da[i
larumı eteklerinden piiskı"lrtmeı.te mii~ 

küUit görülmedi. Geceyi dağların ctcl.
'lerinde geçirdik. Tanyeri a5iarırkcn ta· 
arruza devam edilerek Saltın bc1ıem.e· 

Birinci alayın ilerlemesi çok fena 
neticeler verebilirdi. Esat pa.Ja emrin 
verilip verilmediğini sordu. Vaziyeti 
izah ettim. işte tam bu sırada da kar~ 
mıza çılca11 alay kumandanı ak§Clmdan 
beri emir ı'eklcdiği11i söyledi. 

~ı rnU11Jüm..,,.,1,.rın mabedidir. 
LORANS 

t liare:ni Şerif müslümanlar için de 
~ derecede mukaddes bir yerdir. 
~ de Moriah kayası vardır. Müslü

"1ann decta·T .. rine b;ık·hrsa bu ka"a 

............ 
krtlan :ırasından seçilen rnüslüman as-

kerler di.. 1ngiliJ: orduaunun maaı m emuru 
tezgahını Hazreti 1sanm ağlamış oldu· 
ğu ıztırap kayasının yanı başmda, zey
tin dağı üstündeki Alman misafirhane· 
sinde kurdu. 

Britanva k•t'!ll;m ~am kan·sında nöhet 

O zaman y'iizbaşı Rıza beyin kımımı
c.la:tıııdald tek sa1ı ta balaryamız tara
f•ttdan 1H«tturıiliJn ve toplan kO#fiıya 

fırsat bulama<lıklarıııdan iijtinam olu
naıı be.5cr tonlu iki l>alaryamıı çok mil 
essir ate.Ji altında piyadcmi::: Şeria va
disi?ulen ava çık·ıp golcıı Salt da.ğlan
na dotiru ilerledi. 

hal zaptı nıatlup bulwıdıığmıdan. Mi
til,. kt~alara crtcai !fÜnka hare'l«it için 
telef onla emir verildi. 

Bttrad.a 1ıatırımilan hiç çı1rnııyaca7• 

bir hcidisC1Ji de 1xıydctme<lcn geçemi· 
ycccğim: 

Piıuriic 1>frinci alaıı ki - en fazla mC1 ı 

Esat ııaşamn bu anılak"i asabiyetini 
daha ilk def'!Jlörmitstüm. Bereket ver~ 
sin ki emri götüren sifrtıriler tam hu 
sırada çıkagelerek imdada yeti§tilcr. 
Yoksa bunun mesulil olan fırka yave
ri belki o d.a1:i7cad.a 1ıayatuıa nihayet 
verecek veyahut 1'erilccckti. 

( nr.unm ı ·mır) 
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düğü haydut olduğunu tamdı. Biran için 
<ie kız:ağızın başına büyük bir manto 
geçirilmişti. Her tarafım sardılar. 

Korzakof, onlara §U emri verdi: 
- Doğru karargaha •. Beygirler hazır 

mı? 

- Evet, kaptan. 
- Haydi. Vakit kaybetmeyiniz. Ben 

yann gece gelirim. O zaman bu kız 
hakkında bir karar veririz. O zamana 
lı:adar kendisile görüşmiyecek ve kimse 
ile görüştürmiyeceksiniz. Sözlerime dik 
kat edin. Hayatından mes'ulsunuz. Bil· 
bassa köçmasına meydan vermcyınız. 

- Merak etmeyin kaptan. Emirleri
niz aynen yapılacaktır. 

Haydut Hokar bir paket gibi Anna
yı kucakladı. Anna omuzlanıp götürül· 
düğünü hissetti. Müthiş bir azap için· 
deydi. Zayıf bir ümidi vardı. Belki yolda 
b ir müfrezeye veya birkaç polise rast
gelerek tesadüfle kurtulacağını ümit edi 
yordu. 

Haydutlar bir aralık acele etmege 
ba§!adılar. Biraz sonra kızcağız bir bey 
gire bindirildi. Ayni hayvana Hokar 
da binmişti. Annayı arkasından tutuyor 
du. Beygirler hareket ettiler. 

Bir müddet süratle gittiler. Şehrin 
dışına çıkmışlardı. Bir aralık serl>cstçe 
nefes alabilmesi için Annamn başından 
mantoyu çıkardılar. , 

Anna, ağlamak istediği halde ağlaya· 
ınıyor, gözlerinden bir damla yaş gel
miyordu. Haydutların kendisini mağara 

larına götürdüklerini anladı. Orada ~a 
ha kendisine ne yapa:aklardı? öldüre 
~!:!er :niydi? :K.ıç::-:ldığmda~ 1"..!mse ha 
berdar olamadığı için kurtarılmak ümidi 
6e yoktu. Belki de kendisini öldürdük
ten sonra bir çukura atacaklardr .. Anna, 
d erin bir düşünceye dalm:ştı. Memleke
tini ıonra da sevdiği kont Adolan dU· 

şündü. Acaba onu bir defa daha göre
miyecek miydi? Şüphesiz ki göremiye• 
cekti. Çünkü işte ölüme gidiyordu. Bu
nu düşününce adeta kendinden geçti ve 
bütün hayata, aşkına veda etmek ister 
gibi bağrıdı: 

- Ah, Adolar ! .. 
Bu adın söylenmesini müteakip gece 

nin karanlıkları arasından akseden bir 
.ses cevap verdi: 

- Anna ! .. Anna ! .. 
Anna, birdenbire doğruldu. Atdanmı 

yordu, bu ses Adc.ların sesiydi? Kendi
sini haydudun elinderi kurtulma·k için 
çırpınmakla beraber tekrar ve kuv
vetle bağırdı: 

- Adolar, Adolar ... 
·Ayni ses, daha yakından karşılık 

verdi: 
- Anna, Anna .. 

Adolar, sevgilisinin feryadını işitmi~ 
ti. Anna da onun sesini tanıdı. Tali 
yardım ederse kurtulabilece~ini sanıyor 
du. Fakat haydudun bindiği beygir yıl• 
dmm süratile ilerliyordu. 

O sırada üç kişi ormandan çıkmak 
ü~ere bulunuvorlardı. Bunlar Adolar. 
Edvar ve genç rahip Daguberdi . 

Adolar telaşla bağırıyordu: 
- Anna geliyorum. Ben Adolar, se-

ni kurtarmağa geliyorum.. Biraz dur, 
biraz dur .. 

Bunların Sof yanın dışındaki. orman
larda gece yarısı ne işleri vardı? Anla~ 
talım: 

tlç arkadaş, Ahmet İbrahim pa§anın 
zifaf köşküne girdikleri vakit onun ce· 
::edil~ b:-ş:l:ı;mışlar ve Annayı bulama
mışlardı. Nihayet Annanın açık bulu
nan pencereden atlayıp kaçtığına hük
metmi§lerdi. 

Bahçeye çıkmışlar, pencerenin altın-

dan karııki duvara doğru yürü-
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c;in bir söz söylemeniz kafidir. 

- Nasıl bir söz söyliyeceğim? 
- Bana: "Boris seni seviyorum,, de-

yiniz 1 
Vera, hiç tereddüt etmeden binbaşı

ya yaklaştı. Dudaklarını onun kalın dc
daklarına yaklaştırarak: 

- Boris seni seviyorum, seviyorum 
işte .. dedi. 

Sarıldılar .• Bir müddet dudak dudağa 
kaldılar .• 

Ayrıldıkları zaman Boris Korzako! 
mırıldandı: 

- istediğin şey olacak, genç kız bu 
gece ortadan kalkacak müsterih ol, de
di. 

- Vakit kaybetme, haydi. Bu andan 
itibaren onun bir daha önüme çıktığını 
görmek istemem. 

- Müsterih ol. Şimdilik Allahaısmar 
Jad:k. 

Binbaşı, Verayı kucaklayıp bir dah:t 
öptükten sonra odadan çıkıp salona 
girdi. Bi~kaç adım ileride Dük Jorja 
rastgeldi. Dük ona sordu: 

- Affedersiniz binbaşı efendi. Zev-
cem düşesi gördünüz mii? Her tarafı 

aradım, bulamadım. 

Ko:-zakof, eliyle düşesin bulunduğu 

odayı giitıttrerek: 

- Biraz evvel şu ~daya girdiğini gör 
düm Belki dinlenmek ıstemıştir. 

Bunun üzerine D ük J orj gösterilen 
odaya girince kansını gördü. Vera bo
zulmuş tuvaletini ayna önünde tazele
mekle meşguldü: 

- Nihayet seni buldum Vera. Bir 
saatir arıyorum. Neredeydin? Artık 

gidelim mi 
- Hayır biraz daha duralım. Salon 

~ok sıcak da biraz serinlemek i~in bu
raya çekilmiştim. O turuncz da biraz 
konu§al :u. 

Diyerek kocasını elinden tutup ken
disine doğru çekmek istedi. O sırada 

Dük Jorj yerde parlayan bir düğmeyi 

eğilerek aldı. Damarlarında kanının don 
duğu:m hissederek hayretle sordu: 

- Bir zabit düğmesi. KJlıçlarda bulu 
nan bu diiğme buraya nereden geldi? 
Korzakofun kılı::ından düşmüş. O biraz 
evvel burada mıydı? 

- Korzakofun burada işi ne? Ben bu 
rada yalnızdım. 

- Bana bak Vera. Müsaade et de 
fikrimi ııçıktan açığa söyliyeyim. Sofya 
yı biran evvel terkedecek olsak çok iyi 
olacak. 

- Niçin iyi ol~cak? < 
- Cünkü Korzakof denilen bu ada-

mın sana karşı tarzı hareketini beğen
miyorum. 

Vera, biranda vaziyeti kavradı. Ko· 
c:ısmın müthiş bir şüpheye düştüğünü 
anladı. Hemen onun boynuna atılarak: 

- J orj, çok mes0 udum ! dedi. ı 

Dük J orj hayretle sordu: 
- Ben Korıakofdan bahsederken 

mes'ut olduğunu söylemek ne demektir 
Vera? 

- Anlayamadın mı? Seni ne kadar 
kıskanç görürsem o kadar mes'ut olu· 
yorum. Böylece benim kadar senin de 
beni sevdiğini anlamış oluyorum. 

Kurnaz kadın bu defa da kocasını at
iatmıştı. Karıs\m elinden tutup öperek 
odadan çıkardı. Salon:o. götürdü ve dansa 
başladılar. 

Boris Korzakof, Veranın yanmdan çı 
kınca hemen pelerinini ve şapkasrnı ala 
rak dışarı fırladı. Meydanlıktan bira. 
ilerleyince düşes Dorotenin evinin du· 
varı kenarında duran bir takım gölge
ler gördü. Altın kordonlu gümüş bir 
düdiiliü yavaşça dudaklarına götürerek 
öttürdü. 
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Dükkan sahipleri okuyunuz! 

üşteri celbetmenin 
!Tenvirat reçeksi No. j 

. 
G ij=f eri rr 11111 lıa fa:.ası a 11ca ki J' 

ruhi usulleri 
Vltrlnlefn ehemmiyeti - Kesirli fl.,ratlar - Kırm1zı rengin 
cazibesi - Gündüzün elektrik - GazetetUlnlarıoın faydası 

ı·c temiz ziya 11C§rede11 elelitrik 

ompullcri ile kabildir. B111ırı11 

için ç~fi.e isı,irallı olan Osrall' 

ır:J1 ampulforini kullanım=. Bı1 

~uretlc _riizde 20 nisbetindcdo· 

lın fazlo aydmlzh temin ewıi§ 

olurszmu:. Avizeler içirt 

Alıg veriş h;ıyatmda ruhi tetkik
ler çok büyük bir rol oynuyor. Mese
la bc:ızı modem mağazalar, alış veri§ 
yapmağa gelen mJşterilerin hareku: 
tmı hususi adamt.:t.. · tetkik ettiriyor
lar. Bu tetkikler, çok defa büyük 
karlaı temin etmiştir. 

Mesela, bir vitrinde halkı en ço!c 
cezbeden renk nedir} Onu öğrenir. 
Bundan başka fiyatları "99" kuruş, 
"48" kuruş gibi küsurlu bir halde 
ilan etmekte çok fayda vermektedir. 
i şte bunlar, ruhiyatçı iş adamının 
uğraştığı mevzulardır. 

kimseler tarafından dikknti celbettiği 
görülmüştür. Kırmızı renkl~ tezyin 
edilmiş bir vıtrin önünde duranlar 
pek fazla oluyor. Mavi ve yeşıl 
renkler daha güzel görünüyorsa da, 
kırmızı rengin gördüğü işi görme
mektedirler. 

Bu tetkik neticesinde de çok dik
kate değer notlar alınmıştır. Mesela, 
Mağazanın içerisine giren müşteri 

ekseriyetle hemen sağ tarafa sapı
yor. Veya bakıyor. Bunun üzerine a
çık göz mağaza sahipleri, hemen sa
lıp elinden çıkarmak istediği malları 
kapının ağzına ve müşterinin sağına 
düşen yere koymaktadır. 

' 
)Oa-~~-1!....--..~' J'-.,

1
40 ve 65 T>ckalürnenlik 

"" { 1 a m p u 11 e r /;, lt l l a n z n ı t · 

Netice itibariyle biz insanlann 
alış veriş ettiğimiz zaman biraz gay
ri tabille.stiğimiz anlaşılmaktadır. 

Bundan ba~ka müşterilerin umu
miyet1e evvela kırmızı renge, sonra 
yeşi1, sonra portakal rengine baktık· 

lan anla§ılıyor. Eflatun renginde1<i 
e§ya en son gözüne ilişiyor. Ve müş-
terinin dikkati her iki saniyede bir 
değişiyor. Bilhassa alakadar olduğu 
bir mal üzerinde uzun boylu durmasr 
gayet tabiidir. 

d 

ÖARAM·~ 
Hangi eşyanın daha çok satıldığı · 

nı anlamak için, bazı ruhiyatçılar, 
dükkan vitrinlerinin arkasına saklan 
mış ve orada küçük bir delikten miiş
terileri gözetlemişlerdir. 

Ve: 

1 ) Durup vitrine bakan erkek ve 
kadınların sayısını; 

2) Ne kadar mliddet baktıkları-
nı; 

3) Kaç şeye baktıklarmı; 
4) Bakanlann giyiniş itibariyle 

zengin mi, yoksa fakir mi oldukları· 
nı; 

5) Baktıktan sonra kaç ki§İnirı 

dükkandan içeri girdiğini; 
T csbit ederler. 

'{ evmi gazetelerde ilam yapılan 
eşya, herhangi vitrinde derhal dik
kati celbetmektedir. Ahali, yalnrL: 

bununla kalmıyor. Gazete ile ilan c· 
dilmif C§yayı girip alıyor da.. Gün-

düz vakti vitrin içerisinde elektrik 
yanmasınm dn nynca bir faydası o). 
maktadır. 

Resimler müıı:terirıin dikkatini art 
tırmaktad1r. Mesel~. satılmak üzere 
olan bir saatin küçük bir resmini mu
kavva üzerine yapmak, o cins saatin 

satıftnl üçte bir nisbetindc arttırmış
tır. ilanlar sarı kağıt üzerine eiyal-t 
mürekkeple yazılırsa müşteri bunu 
kolaylıkla okt1Vor_ Satılmak istenen 
~yadan az miktarda teşhir edilirse 
daha cok satılmaktadır. 

Müşteri! , aHrklan rnAla elleri'• 
le dnlrnnm=-k istivnrl~n. R••nun için 
mesela isimlerin baş harfi buhınar 
bir takrm hro~Ian bir camekan içeri-
5;nde muhBf ""' -~·rseniz o kadar 
satamazsrmz. Rila1<is, te7.~ah ü:ur
ne. mfü~terilerin alm hAkıııb;l~ce'ii bir 

ampulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 
ve 150 Dekalumenlik·tir. 

Derince limanına bir sene ı.,rf•ı&da vürut edecek §artname ve J•'" 
vele projelerinde yazılı 12 türlti ameliye ıle tahminen 228,227,040 
maden 5941, 281 ton kok kömürü ve 3 \ 87 \ ,352 ton malzeme ve es"/" 
tahmil ve tahliye işi 21 - 12 - 936 pnzartcai günü saat 15 teHeyda 
gar binası dahilindek! birinci işletme komisyonu tarafından ve 2291 O 

25 kuruş tahmirı bedeli üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur· 

Eşya fiatlanm küsurlu olarak ilan 
etmekle dükkan içerisine daha fazla 
müşteri cdhetmck mümkün olmak· 
tadır. 

Fakat miişteriler daha ziyade dül<. 
kanın içerisinde 'kendilerini gösterir
ler. lıı:te burada da di\kkan tıa'hiT>leri 

.. 1.:1..ıft k"'v~,.ııt:ııı"TZ ft::\hsı artar. 
Birrok diikk; nrtltlr ııimcti rnalları 

m te7....,~h j\7.,.,.;t'\f' knvA,.la,. J\.{;;~•eri 

1Pr·" Rdt"t ,,.,. :1 tivııı,..l.mnt tetk;k ıat 

mekt,.n rıldı ·hm bn n ... tice büy\il· 
fovdalar temin et'r",.ı,..+ .. ..lj,.._ 

içe girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile k3n 
tayin ettiği vesikaları ve resmi gazet~nin 7 5 • 936 T. ve 3297 No. )u 
hasında inti~ar etmi:cı olan talimat:·nme dairesinde nlmmış vesika ve 
liflerini ayni giin saat 14 e kadnr H ! ıdarpaşada lt0misyon reisliğine v 

leri lam dır. Teklif mektubur,ıia 1 ~ ameliyenin her birine ton ve 
itibariyle ayrı ayrı fiat göster;lecek vı· şartname ile mukıl\ ele proi 

tamamen okı ınu:p kabul edildi!nne d.ıir meşruhat verilecektir. Bu it' 
şartnameler r ·r•SIZ olarak Hevdnrrı ,ada komitt:·on kaleminden 

Esas itibariyle aşağı fiyatın dük
kana daha çok müşteri getireceği 

siiphesizdir. 
Gariptir ki kırmrzı rcnf'>'İn, bircok 

hesabına çah~an ruhi tetkikrl!el", 
müşteri siisü takınarak tezgahlamı 
öniinde dururlar. Ve g~len müş eri
lrrin lınr<'l-" trnr trtkik f"cl .. ,.J,.r. 
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Gölgelerden biri heman ona doğru 

yaklaştT. Bir ses: 
- Kaptan, siz misir.~z? 
- Evet, benim, Hokar. içeri girdinlzj ., nu. 
- Hayır, henilz tertibat alıyorduk. ! 
- Şimdi buna lüzum kalmadı . Bu işi 

şimdilik başka bir zamana bırakın. Şim· 
di beni dinle, başka bir İ§ var. Ben ba
lodan genç bir kadınla beraber çıkınca
ya kadar beni bekliyecwiniz. Tenha 
ibi:- r;okağa geldiğimiz zaman ıslık çalın
ca kadının üzerine atılıp ağıını hkaya
caksız. Daha sonra manto gibi bir şeye 
saracaksınız. 

- Başüstüne. Herhalde bu kadın zen 
gince bir şey olacak? 

- Ben gevezelikten hoşlanmam. Ne 
diyorsam onu yaparsınız. Şimdi iyi din
le. Bu kadını aldıktan sonra hemen Sof 
yadan ~ıkarak k~rargaha gidc ı:eksiniz. 

Ken~isine kat'iyyen bir fenalıkta bulun 
mıyacaksınız. Yarın gece yeni emirler 
vermek üzere ben karargAha geleceğim. 

- Başüstüne kaptan. 
Haydut Hokar, hemen binbaşının ya

nından aynlarak arkadaşlarının bulun
duğu yere gitti. Binbaşı Boris Korza· 
kof ise hemen prensin sarayına döndU. 
Şapka ve mantosunu bırakt1ktan sonra 
sUrat1e becerdiği bu işten memnun ola
rak Annayı aramağa başladı. 

Nihayet Annaya kapıya yakın bir 
yerde rastladı. Hemen yanına yaklaşa
rak ona so\du : 

- Güzel mcıtm"zel, nereye gidi;. orsu 
nuz? 

An"la, o zamana kadar balod:ı bekle
mişti. Çünkü o esnada saat bir buçuk 
olduğundan haydutların dlişes Dorote
ntn evi önünde veya bahçeye girmiş 

bulundultlannı hcs;ıp ederek yalnız ba-

gelmesini bu suretle de eve g.recek hay 
dutların uşal.lar tarafından yal:alanarak 
tehlikenin bertaraf edilmiş olmasını bek 
lemeği daha münasip bulmu§tu. Niha
yet saatin ikiye gelmesi üzerine hemen 
ba'oyu terketmeğe başlamıştı ki binbagı 
ile karşılaşmıştı. 

Binbaşı Korzakofu görünce korku ile 
titredi. Bununla beraber, bu tehlikel: 
hayduda bir şey hissettirmek istemedi· 
ği i~in itidalini muhafazaya çalıştı. 

Binbaşı, ona tekrar sordu: 
- Zannedersem gitmeğe hazırlanı· 

yordunuz. Fakat bu eğlenceli baloyu 
pek erken bırakmış olmıyacak mısınız? 

- Evet, gidiyordum. istirahat etmek 
istiyorum. 

- Fakat siz gidecek olursanız balo 
bütün neşe ve parlaklığını kaybedecek. 
Doğrusu bu pek insafsızlık olur. Akra• 
hanız .. 

Anna, biraz canı &ıkılarak: 
- Akrabam falan yoktur, dedi. Fakat 

hemen bunu söylediğine de pişman ol
du. Çünkü binbaşı bunu !m~at bilerek: 

- Nasıl, dedi. Burada kimseı;izsiniz 
öyle mi? O halde müsaade edini: de sizi 
evinize kadar götüreyim .. Veriniz lC'tt
fcn kolunuzu .. 

Genç kıım tereddüdünü gören Korza 
kof onu cebren denecek bir ~ekilde ko· 
lundan yakalamıştı. 

Bunun üzerine Anna: 

- Rica ederim. dedi, beni bırakınız. 
Refakat etmenizi istemiyorum. 

- Hayır. matmazel. Sizi yalnız bıra
kamnm. Sonra lti::n oldı·ğunuz ve bura
ya ne maksatla geldiğiniz de belli de
ğıl ! .. 

Kolunu binbcışı.!an kurtaran Anna 
söylenen sözleri işitmiyor, rıed adımlar· 
la balodan biran evvel çıkmak ve kar-

rr:eld 3i1'. (~?04) 
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istiyordu. Alelficele mantosunu aldı ve 
dışarı çıktı. Merdivenlerden indi. Kıılbi 
şiddetle çarpıyordu. Istırap ve heyeca
nından ne yapacağını bilemiyordu. Aca 
ba haydut kendisini takip ediyor muy
du? 

Hiç arkasına b~kmadan meydanlığa 

vardığ ı halde bSla kendisini emniyette 
bulmayordu. Bu sırada arkasından şu 

sözleri işitti: 
- Bu kadar ne ko§uyorsunuz, güzel 

matmazel. Biraz durunuz, size bir şey 

söyliycceğim. 

Korzakof, uzun adımlarla genç kıza 
yetişmiş ve onu tutarak şiddetle kendi
sine doğru çekmişti. Anna, korku ve 
ıstırapla b:ığırarak: 

- Ne yapıyorsunuz, mösyö? Bırakın 
da yolur.a devam edeyim. Size dokun
mayınız diyorum. 

Binbaıı. müstehziyane bir tavula: 
- Ya size dokunmak hoşuma gidi

yorsa? •. 
Anna, bağırmak istedi. Fakat mey· 

danlıkta kimseler yoktu. Bu tenhalrğ 

görünce bağırmaktan vazge!tti. Binba§ı· 

ya : 
- Mösyö, dedi, rica ederim. Beni bı

rakınız. Siz centilmen bir adamsınız. 

Mi.ıdafaadan mahrum bir genç kızı tah
kir etmek size yakışmaz. DUşeıı Dorote 
bilahare bu hareketinize dnir sizden he
sap işfer. ÇünkU ben onun himayesi al
tında bulunuyorum. 

- Ya, öylt> mi? O halde düşes Doro
teyi keyfiyetten haberdar etmek ve o
nun himayesine Uivık bir kız olmadığı

nm bildirmek l!zım. Sizin bir hırsız 
olduğunuzu öğrensin de ona göre ha
reket et:sin ! .. 

Anrıanın gözleri karardı. İ§ittiği 

"hırsız .. kelimesi üzerine toprağrn ayak 

Ac:ıl>a kendisine hırsız diyen bu hay
dut çıldırmıı mıydı? Yüzüne kartı 

böyle bir ıey söylemesi için elbet bir 
sebep olacaktı. 

Binbaşı, sözlerine devam etti: 
- Evet. hem hırsız, hem de bir ser

serisin. Dana cevap ver: Şu parmağında 
ki elmas yüzliğli sana kim verdi. O kat
iyyen &enin değildir. Bir düşeııe aittir. 
Sen bunu çaldın? 

- Dinleyiniz mösyö. Aldanıyonu· 

nu.r:. Yemin ederim ki bunu bana dUıes 
Dorote .. 

Binba§ı onun ıözUnü keıti; 
- Hayır, düıese iftira etmeyiniz. 0, 

daima namuslu cdamları kullanır. Bu 
mtselcyi meydana çıkarmak için polis 
komiserliğine gitmemiz lhım .• 

- Polis komiserine mi? Orada ne 
yapacağız:? 

- 1tiru:ı bırak ea hemen yürü. Git· 
mezsen zorla götürürüm. 

Binba~ı haydut, böyle ı;öyliycrek eli· 
ni kılıcının kabzasına &ötUrdü. 

Zavallı kız ne yapacağım ~ıırmı§ 

tı. Polis komiseri onun hüviyetini tah· 
kik etmcğe kalkışacak ve neticede onun 
idama mahkum olduğu meydana ~ıka· 

caktJ. 

Bu, ne bilyUk bir f elakctti? KızcalıZ 
büyUk bir perişanlık içinde ne yapaca· 
ğını düşünürken Korzakofun bir düdük 
öttürdüğUnü ve ıslık çaldığını işitti. 
Anna. bunun bir l§aret olduğunu anla• 
yarak büyUk bir yeis ve ıısbrapla haY 
kırdı: 

- imdat .. imdat, 
O anda etrafta bir takrm insın ha

yalleri peyda oldu. AMAı, kendilerifı8 

}·aklaşan adamlardan blrinln elinde bl>' 
yük bir manto olduğunu gördü. Sonra 
biraz daha yaklagınca l:r..ı adamın cami 
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RAD7(> BINEM.ALAB 

Çocuk haftasında hediye kaza
nanların adlarını yazıyoruz 

ISTANBUL: 
18,30 pl!kla dans musikisi 19,30 konferans 

Dr. Fahrettin Kerim tarafından 20,00 Rlfnt 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk §arkılan 20,30 Safiye ve arkadaşları 
tara!m.tlan 'J'Qrk musiki.si ve halk şarkılıırı 
21,00 orkestra 22,00 ajans ve borsa haberkri 
23,30 plltkla sololar, ertesi gtlnUn programı 
23,00 son. 

BERLİN: 

18,05 musiki 18,35 §arkılar 19,05 gramo_ 
fon 20,05 bir senelik spor faaliyeti 20,20 Al. 
rnan şarkıları 20,60 günün akisleri , haber. 
ler 21,15 dans havalan 23,05 hnva, haberler, 
spor 23,35 dans musikisi. 

BUDAPEŞTJ<:: 

18,05 konferans 18,3:5 konesr 20,05 kon. 
ser 20,35 oucra yayını Vcnus de :Milo 22,15 
haberler 22.40 ç ingene orkcstrnsı 23,15 hava, 
siyasi haberler 21.05 cazbant takımı. 

nOırnEş: 

18,05 cğlcnccli konacr, haberler, hava ve 
saire l!J,55 konferans 20,15 Noel hazırlıkları 
22,35 saat, hava, haberler, spor 22,05 eğlen. 
celi konser 23,50 Fransızca ve Almanca ha. 
beri er. 

P ARİS [P. T. T.) 

18.55 konuşma, mualkl 20,05 org konseri 
20,85 havadis 21,80 konUJma, hava 21,50 

musikili piyes 22,05 konuşma, gençlik yayı. 
nı 22,20 operet, istirahat eanasmd& konu§. 
ma 24,85 haberler hava. 

Evvelce Gemlikte mukim ve elektrik
ciliklc müıtagil iken halen ikametgahı 

ıneshul bulunan M. Nuriye. 
İstanbul üçüncü icra memurluğun

dan: 

Helios mUc11esatının 10/9/935 ve 
12111/ 935 tarihli mektuplannız muci
bince zimmetinizde alacağı olduğu id

dia eylediği 398 liranın maıfaiı: ve ma
sarifi icralye haciz yolile tahsili hakkın

da dairemizde vaki milracaat ve talebi 
üzerine bu huıuıtı tanzim ve tebliğ için 
tarafınıza gönderilen ödeme emri zah
rına mübaşiri tarafından verilen meşru-

bata nazaran ikametgahı hazıramzın 

meçhuliyeti anlaşılmış ve bu itibarla 
mMlctaaı tebliğatın otuır gün müddetle 

ilanen icrasına karar verilmiş olmakla 

tarihi ilandan itibaren mezkur müddet 
zarfında 93613259 dosya numarasile ic-

ranın teJıiri müstelzim §ifahi veya tah
riri olarak kanuni bir itirazda bulunma 

dığınız veyahut borcunuzu vermediği
niz tnkdirde müddeti mezkfırenin hita· 

ınını müteakip cebri icra suretile icap 

SARAV 

l'ORK 
MELt;K 

iPEK 
SAKARYA 

YILDIZ 
SÜMEK 

-U.KAZAH 

fAN 

~IK 

~ARK 

A8TORVA 

BEYOCLU 
: Top _ Hat (Suvarerlc): 

Kıztl korsan 
Gazino do Parls 

ı Rose Marie (Suvaredo): 
BUtUn güzelleri severim 

: Casuslar kar§ı karoıya 
Roee :Harfe 
(Suvarede): Şeytan ve 
gençlik (Praglı talebe) 

S Afk .eerabı 
ı Stenka aRztn (Suvarede): 

I3ay Tekin meçhul dünya. 
larda. 

ı Herkes ondan bahlediyor 
ve Canavar avı 
Meyerllng tacluı ve Jua_ 
nita 

ı GönUI dedikoduları 
ı Dokunma kalbime ve Düş 

mania peflnde 
Ninon ve Ölümden kork 

mayan adam 

ı Kedl ayağı ve Denizaltı 

kaçakçıları 

UUMURIYET ı Tarzan, Maymunlu adam 
ve Kızıl alev 

ISTANBUL 
FERAH 

AZAJl 
MILU 

HiLAL 
ALEMDAR 

ı HUiya peşinde 

bizimdir. 

Margerita 

ve Hayat 

Şirlcy ve Kangsterler -Ye 

Kara odanın esran 
ı Karagüller ve Akkartal 

HaşmetlQ vals ve Konan 
tar definesi 

KEMALBE'Y Hücum moau ve Slngapor 
korsanlan 

BAL& 
MOREYYA 

KADIKOY 
ı İki yavrucuk 
ı Programını blldirmemi§tlr 

USKlJDAR 
ı I<admlar klUbUI..,, 

TiYATROLAR 
--------------~ 

.Srltir1i·1Jafroso 

JI 1111 Jll 111111 

llLlll 

TEPEBAŞI 
dram krammda 

BÜYÜK HALA 

f'"ranıuz Tiyatrosunda 
opıı!lf'a Jr-s 

LEYLA ve MECNUN 

HALK OPERETİ 

Mak8lm Uyatroınında 

Zozo Dalma• ve Fono· 
kosun iştirakile 

ENAYiLER 
bOytlk operet. Yeni kadro 

eden muameleye devam olunacağı ma- ---------H-U-yllk--W-özy_o_nJ_sı •e 

lfımunuz olmak ve ödeme emrinin tel>- manyetlzmaeı 
liği mai.amma kaim olmak üzere keyfi- Pr. Zati Sunsur 
Yet ii<lncm tebliğ olunur. Her akfam 

Şehzadebeıında -
ZAYİ - 1934 senesi Vefa lisesinden 

aldığım 860 N o. lu tasdiknameyi kayb
etim. Bulanın a!ağıdaki adrese yollama-

sını :rica ederim. Çubuklu Rıfat paşa I 
!lıahallel\İ No. 10 Ömer özlü. 

FERAH ıinemada 

Tamamen yeni 
numaralarla Ü • 
çüncü program 

21 ikinci teşrin tarihli bilmecemizde) 
kazananlar. Bilmcccmizin halli: (Bil
mece) idi. 

2 lira kazanan 
Birinci : Abdullah gr_iş topçu gcdikU 

<'rba§ okulu bölük 2 de 
• * • 

1 lira kazanan 
İkinci: lsu. lram vay §irk etinde vat-

man. 

* 
Bir kutu kalem boya kazananlar 

11 - Necla Kansu Bakırköy 1 inci 
okul. 12 - Cemal Muradiye mahallesi 
Beşiktaş. 13 - Talia 12 inci ilk okul. 
14 - Mehmet Emin Beşiktaş 18 inci 
ilk okul 15 - Seniha Bakırköy 26. 
17 - Vedat Öz.san Sultanahtnet ÜçlE:r 
6 18 - Kenan Çoksezen Ka.smıpaşa 

orta okul 19 - Yurdagül Çevik Sir
keci eski Aydın oteli 20 - Orpan Se
vencan İstanbul erkek lisesi. 21 -
Ayten Bağlarbaşı Ş. Ş. 15 22 - Adnan 

Akadur Bahçekapıda berber. 23 -
Hikmet Demirel 44 üncü ilk okul 24 -

K. O. O. S. 1. Ş. H. H. 505 K. 25 - Sa
he A. Pangaltı Çayır sokak 46 26 -

Perihan Altmal Fener 27 - Nuri G··· 
lenbevi orta okul 28 - Nuriye Kara 
gümrük ilk okul 29 Nebahat Çapa kız 
öğretmen okul. 30 - Halime Karagüm 
rük 27 

• 4 • 

Birer kalemtraf kazananlar 

51- Süheyla Atan 44 üncü ilk okul. 
52 - Semiha Erenköy kız lisesi 53 -
Adalet Kıyıcı Beyoğlu Emin cami 54 
- Süreyya Beşikta.5 Türkali mahallesi 
55 - Şemsi Falay Bakırköy Zeytinlik 
Ömer Naci sokak 56 - Perihan Gürsöz 
Beylerbeyi 27 inci ilk okul 58 - Mü
zeyyen Şişli Terakki lisesi 59 - Sulha 
TUnelbaşı yazıcı sokak 60 - Sevim 
Akdöl Beşiktaş Köyiçi 61 - Mehpare 
Beşiktaş Muradiye mahallesi 62 -

Sirkeci Demirkapı 63 A. G. Tekvar 
.Hm uoemü:ıye 8% ~ - 'Biiiiii!I :A.Yifiii 
İstanbul erkek lisesi 65 - Umut Cemil 

Cağaloğlu Hilaliahmer 66 - Necmiye 
Tezcan İnönü kı1. lisesi 67 - Saime 

Beşiktaş Muradiye mahallesi 68 - Ni
kola Papnikolof İtalyan lisesi 69 - S. 
Çukakar Kumkapı orta okul 70 - HU-

samettin Sultt.nahmet l51 71 - AU 
Çarşıkapı Hüseyin '1.ğa mahalleti 72 
- Asuman Nedim Aksu Beyoğlu Meh-

met ağa yokuşu 73 - Tacettin Üskü
dar Sultantepe 74 - Azime Aytaç Ni
şantaş kız orta okul 75 - Ş. Esmer 
Nişan taş Mısırlı oğlu sokak 76 - Hay
rettin Gelenbevi erkek okulu 75- Hii
samettin ikinci okul. 76 - B. Çağlı 
Samatya Müdaf aai Milliye caddesi 79 
- Cezmi ;I'olat İstanbul erkek lisesi. 
80 - Kazım Hızal İstanbul ilk okut. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
511211936 vaziyeti 

AKTiF 
it .... 

~!tın an ldJogram 17.090 
Sankııot. • • • 

24.039.62.1.00 
" 7 .041.288. -

Lira 

Utaklık, • • 766.138.59 31.847.050.19 
l>ahUdek.I Muhabirler ı 

'rurk llraaı • 
llarııtekl

0 

mllba;lrler: • 
.\ltaı utt kilograı 4.611.752 
.\!tına tahY111 kabU aerbut 
~ıer. 

L. 3.598.59.1.'ll 

6.486.797.90 

38 89'2.16 
1 

J.598.593.21 

l>iter d<SvWer ve borçlu 

kUrıng baklyclerl • • • • 27.285.670.02 33.811.360.08 
llazıne tahvilleri: 

l)eruhte edllen evrakı nakliye ı 
ıtal'Jııığı. 'L 158.748.563-
l{anunun 6 ve 8 inci mad-
<ıeıertne tevfikan Hazine tar~ 
fnıctan vaki tedlyat. f., 12.064.611- 146.683.9..52-

Senectat ehdaiıı: · 1 
liaztne bonolan, • • • 1 L .430.281.67 
1'tcarı ııenetter • • • . ı c 2 l .69'l.685.86 22.122.967 .53 
itsbam ve TahvUAt cüzdanı: 

)t1yenın kal"fllıfı esham .... L.37.215.000.23 
l I Deruhte edilen evrakı nak.. 1 
11 
1 t.ıı.bvttl\t 1Ubar1 kıymetle 
Sert>eM esham n tabvl!At L. 4.043. 729. l 4 41.259.389.37 
~vanaları 

~tın •e dl;vlz tlzerlne uaaı liL 2. 168.9t4. l 7 
°l'ahvııııt llzertne nana. iL 17.33.3.021.58 19.501.965. 7., 

4.500.000-
12.846.708.20 

PA.SiP' 

Sermaye, , • • • • 
lbUyal ak~ ı e • e 

fedavWdekt Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktlye 

Kanunlln 6 ve 8 lnc1 madd~ 
lerlne te'tflkan bazlne taratın. 
~ -vaki tediyat, 

Deruhte e<!ilen evrakı naktly• 

~L 158. 7 48.563-

iL. 12.064.611-

bakiyest. L 146.68.1.952-
Karşıtıgı tamamen altın olarak 
tedavüle UAveten vazedileo L. 19.000.000-

Lira 

11.000.000-
1.551.182.55 

Reeskont mukabill ll~veten ted., ,. 13.500.000- 179.183 952. -
vazed. 

Türk Llruı MevdoatJ 
Dövh J'aalthöcla tı: 

Altın tahvili kabl! cMh1:ı:ler 

Diğer dö\1zler ve alacaklı 

kllrlnı.r heklyeleri . . 

MuhteW • 1 • • 

18.2.35.594.78 

[L 1. 152.33 

f L. 2'2. r; 07. 7AA. 'l 1 22.508.940.54 
79.69'2.316.48 

3 IU.171.986.33 Tı-ldln 316.17 ı .986.3.1 
.. ·-

2 M'art 1033 tarihinden itl"-ren: 
l.ekonto haddi yttade O ı..2 - Altıı.. Uzeriae avaıı.s yüzde t ı .. ~ 

83 - Rüknettin erkek lisesi 84 - Ad-, 106 - Melahat Demir lstanbul kız 11· 
nan Germeyan Pertevniyal lisesi sesinde 107 - M. Demir Kumkapı or-

• • • ta okul 108 - Hristo Kurtuluş Boz-
Cedvel kazananlar kurt caddesi 109 - Suat Arkunt Be

85 - Selim Şi§manoğlu Nişan.taş 
Madalyon sokak 86 - Ö7.demir Ölçer 

Edimekapı 87 - Kemal Beşiktaş Türk 

ali mahallesi 88 - R. Yavuz Saraçha
nebaşı Serezli sokak 89 - Ziya deniz 

yollarında kamarot 90 - Haluk öncel 
İstanbul 34 ilncü okul 91 - Burhan 

Beşiktaş 18 inci okul 92 - Şakc 'ı\.rna
vutköy birinci cadde 93 - Mustafd 
Kemal Kabataş lisesi 94 - Neriman 
Saraçhane başı Screzli sokak 95 - Mu 

za.ffer Haydarpaşa lisesi 96 - Emine 

Şengül Kocamustafa paşa Nedim cad
desi 97 - Mualla Karagümrük Mescıt 

sokak 98 - Oktan Turga Şehzade~ı 
Kemalpaşa caddesi 99 - Hüseyin Ca
hit Şehremini 101 - Selimi Bingi Ve
fa lisesi 102 Nuri Ülkü.men İtalyan li
sesi 103 - Saba Suven Malatya 104 -

Hanife İnce Aksaray 64 üncü ilk okul 
105 Leman Tercüman Galip kardeşi , 

Jiktaş cami meydanı 110 - Olegra ı .. 
Galata Kuledibi 111- Cahit Pertevni
yal lisesi 112 - Kerim Erduran 15 inci 
ilk okul 113 - İsmail Koçkapan Per
tevniyal lisesi 114 - Vedia Sevencan 
Samatya 115 Cezmi Polat İstanbul er
kek lisesi 116 - Seniha Ersan Beşik· 
taş Türkali sokak 117 - Rüknetti4 
Sultanahmct 51 118 - Esin Ankarada 
Maliye vekaleti berberi 119 - Rakibe 
Yatık Ankara kız lisesi 120 - Mehpa
re Bengi İstanbul kız lisesi 122 -
Memduh Beşiktaş Baytarali sokak 123 
- İsmail Adana barosunda Avukat 
Mesut oğlu 124 - Emine Nişantaş M~ 
dalyon sokak 125 - Fethiye Nişanla§ 
Madalyon sokak 60 126 - Gündüz Lü
leburgaz 127 - Süha Beyoğlu 29 uncu 
mektep 77 128 - Ahmet TavşantaM. 
Karakol sokak 129 - Halil lbrahinı 
Vefa lisesi 130 - Süzan Beyoğlu 29 
uncu mektep 

(Sonu yamı) 

• • 
Istanbul Belediyesi Danları 
Senelik muhammen .kirası 12 Jira oJan Edimekapıda 1'esi1tah hatu" 

mahallesinin Sulukule caddeıinde 28 No. b kulei zemin; teslim tarihind<"n 
itibaren 937 veya 938 - 939 aenebri mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere açık artbrmaya konulmu! ise belli ihale gününde giren bulun 
malığından pazarlığa çevrilmittir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gör·~. 

lebilir. İstekliler 90 kurutluk ilk tenıinat makbuz veya mektubu ile beu
ber 11-12-936 cuma günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (32:0) 

Senelik muhammen kirası 180 lira olan Befiktaıta Sinanpaıa mahalle~ 

ıinin Köprübqı sokağında 23/ 27 No. h iki kat dört odalı kirgİr ev tes
lim tarihinden itibaren ·937 veya 938 - 938 aeneleri mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttmnaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 13 lira 18 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya m.ktul.iyl. beraher ı 1-12-a.aG - pnü -t 14 tc el.imi encü
mende bulunmahd:rI r. (1.) (3209' 

Sıra No. Mahalle ismi Tahrir tarihi 
1 lnebey 1/12/1936 - 5112/1936 
2 Yah 7 ,, ,, 12 ,, ,, 
3 Çakıraia 14 ,, ,, 16 ,. ,, 
4 Keçi Hatun 17 ,, ,, 18 ,, ,, 
5 Kürkçü :.,aşı 18 ,, ,. 19 1, ,, 

6 Cerrahpata (Hubyar) 21 ,, ,, 23 ,, 
7 Kasap Jl;·as 24 ,, ,, 26 ,, ,, 
8 Davutpqa 28 ,, ,, 30 " ,, 
9 Sancaktar Hayrettin 31 ,, ,, Si 1/ 1937 

10 Koca Mustafapa§A 6 1 t'/ 1937 .9 11 ,, 

11 Arabacı Beyazıt 1 O ,, ,, 13 .. ,, 
12 Abdi Çelebi 14 ,, ,, 18 ,, ,, 
13 Ali Fakı 20 ,, ,, 20 ,, 11 

14 Canbaziye 21 ,, ,, - 22 ,, 11 

15 Hacı Hamza 23 11 ,, - 25 ,, ,, 
16 Hacı Hüseyinağa 27 ,, ,, 21 211931 
17 imrahor llyas Bey 3 / 2 /1397 - ~ " ,, 
18 Hacı Evhaddin 9 ,, ,, 13 ,, ,, 
19 Kazbçepne 15 ,, ,, 19 ,, ,, 
Samatya tubesine bağlı mahal\.-rdeki arazi ve arsalar yukarıda yazru 

günlerde komisyonu mahsus tarafmd n yazılmağa bqlanacağmcian mal 
sahiplerinin tasarruf senet.erinin s~rıatya bina ve arazi ıubesinde buluna
cak olan komisyona ibraz ederek malUınat vermeleri ve adı geçen vesaiki 
göstermekten ve komisyona malUınal vermekten çekinenler hakkında ara
zi tahrir kanununun -4 üncü maddr-ıi hülanü tatbik olunacağı ilan olunur. 

1 numaradan 250 numaraya kadar 

251 " 400 " " 
401 " " " 

(3531) 

11 / Kanunuevvel / 1936 Cuma 
12 / Kinunuevvel/ 1936 Cumartesi 
14/Kinunuevv~l/1936 Pazartesi 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin kanunuevvel 936 üç 
aylık maqlan yukarıda yazılı günlerde aybk cüzdanlanndaki tediye ııra 
'ayılarına göre Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin müra
caatlan ilin olunur. (B.) 3532) 

Belediye zabrtuı talimabıamesinin 447 inci maddesine (ücret mu • 
kabilinde ıu taııyıp sabnayı san'at ittihaz etmit olan sakaların ve araba ile 
su nakledenlerin ve ıuculann Belediyece halka tahsis olunan memba ıu · 
lan çepnelerinden ıu almalan ve kapaülsiiz kaplarla memb~ suyu taJıma· 
lan yasaktır.) fıkrasının ilave edHdini ilR11 ol""",.· <B.) (3543) 

Hususi idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Eylül 936 üç aylık
ları 9 !Kanunuevvel/ 936 Çarpmba gününden itibaren Ziraat Bankaım • 
dan verdirilecektir. Aylık aahiplerinin Bankaya müracaatlan ilin olunur. 

·B.).. (3504) 
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Beyoğlu, f stikf af Caddesi okatlıyan karşısınaa 

DER LE R : Mağazalarında, Ankara, lstanbu!, Beyoğlu, Izmlr 

.. . .. .. ················••11••••••·································{ .. ········································-·············· ·· U T •• 

!: ~~"V ~~M ~~ u : ,_..~-

n yaklaşıyor ! ! ~~ 

Hasbslıl<lardan 

korununuz 

;; Son günlere bırakmayınız i~ 
~i PALTOLARINIZI ~: .. . 
~~ MUŞAMBA ~ 
~i PARDESO ~ :i :. 
1: MANTO ve ii .. .. 
İ~ Kostümlerinizi ~~ 
!J Her yerden U C U Z ve :: =: •• 
}I T E M I N A T L 1 ~l 
:I Yalnız GALA TADA il 

H kse ~i :: :: .. .. .. .. .. .. 

!ezle, grip, difteri gibi bulaşı 
.:ı hastalıklar insana ağız ve 
Jğaz yoliyle n ;er. 

du yollan mıkroplardan te . 
1izler, hastalıkların alınması· 

'1 mani olur' boğaz ve ba-ı 
!emcik iltihnplarmı tedavi 
.!der. Her ecz<tnede bulunur. 

. 15 tanelik kutusu 35, 401 
~~..:=~-......._~..._......__=--__,· tanelik l<utusu 70 kuruıtur 1 

.. ı· 

iS Elbise mag-azasından :i N f e .. .. 
~L-.............. ~:~~-~~-~·~·i·~·i·~~ .............. .J~ a ı a vek8Ietinden: ···························································· 
:: ::: ::: : : ::: : : : :: : : : :: : : ::: : : : : :: :: : :: : : : :::: :: : ::: :: :::c:: 
~! Doktor Si 
~~Ömer Abdürrahman ~~ı 

. 
16 !kinci kanun 1937 cumartesı günü saat 1 1 de Ankarada 'ofi::ı 

Vekaleti malzeme. ek~ıltme komisyonu odasında 55640 lira muhammen 
bedeli 30 parça atelye tezgahının kapalı zarf usulü ile eksıll:Hesi ynpılacak· 

:: DERMAN :: 
:.:.· :.:.· tır. 
•• Muayenehanesi - Eminönünde •• Muvakkat teminat 403 2 liradır H VALDE HANI içinde No. 21 g .. . . . .......... ................ ··-············--············ ······· "'··················-······· .. ··················· 

SA TJLIK AP ARTIMAN 
Aksarayda Atatürl: caddesi civa 

rmda fcncbey mahallesi Tiryaki Ha
sanp:\~a solccıffında 26 numaralı üç 
d:ıircli apartıman 6500 liraya acele 
satılıkbr. Hndekilere mfüacaat. 

KURUN Dok toru 

Necaeddrn Atasa~un 
He• gürı lti.:~o jarı 20 ye kadar 

Eksiltme şartnaıue ve teferru~tT Ankara Vekalet mu1ıeme mü<lürlii· 
ğünden 278 kuruş rnukabilinde veL.lir. 

isteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7 ; ; 1 1936 tarih \fl'. 

3297 sayılı nüshasmd:ı çıkan talimatnameye göre Nafia Vf.:kaletinden alın· 
mış malzeme müteahh;tliği vesikasile birlikte 16 lkincikamm 1937 cuırıa•· 
tesi günü saat 1 O a kıdar Ankarada Vekalet malzeme müdlirlüğüne ver· 
meleri lazımdır. ( 1923) (3276) 

ıııuııımıııııııııııı11111uıııııııııı111111111ıııııııııı111111~ıtıııını111111nıınn ,.._. 
Diş Doktoru 

lbD ~~~tı: tOJD~<eır 

Kimyager 

Hüsameddin 
Lalel ide Tayyare apartımanların· Cumartesinden maada hergün Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
'la dnlre ' numara .:s ae nastaiarı 1 ııastalarnı kabul eder. ımum tahlilat. Eminönü EmUik .,c: 
nı kabul eder Cum1ır·• i günleri A Edimekapı, Karagümrük Tramvay Evtam Bankası l•arc;m nda tzzc:t 
den 20 ve> kadar muayene .,aras11 1 Onrağ' No. P!'> 1 ~~v Ham. J 

._d_ır_. -------------! ııuııııııııı111111uıııııııııııu111ııııııı.ııııuı111llfJll~, 


